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РЕДАКЦИОННА

И в много лошото
винаги има и хубаво
В

тората вълна на световната пандемия от
COVID-19, както се предвиждаше, удари
със страшна сила. След няколко летни
месеци на привидно затишие, през които автомобилната индустрия започна плахо да се
съживява. Производителите на автомобили
за работа полека-лека започнаха да се връщат към нормалността, да представят и промотират новостите, разбира се – съобразявайки се със ситуацията и при небивали преди това мерки за сигурност. Пазарът на автомобили за работа в Европа тръгна леко нагоре, посъживи се и този в България. Изглежда,
че и автомобилният транспорт пое глътка въздух след трудната пролет.
Сега обаче всичко може да започне от начало, а за пореден път ролята на автомобилния
транспорт се очертава като много, много важна за, поне отчасти, нормалното функциониране на европейските икономики. На този фон
скандалният за редица европейски държави,
сред които и България, Пакет Мобилност 1
като че ли мина на заден план. Документът уж
е приет, но насоките за прилагането му, които
трябваше да станат ясно в началото на септември все още никой не е виждал. Браншът продължава да работи по старому и не е ясно дали
забавянето около Пакета се дължи на това, че
архитектите му вече съзнават абсурдността на
някои от разпоредбите в него или на това, че
втората вълна на пандемията отклони вниманието в друга посока. Ще видим.

Така или иначе и в най-лошото може да се
намери нещо хубаво и нещо, което да се използва правилно. Не са лишени от смисъл
мненията, че и пандемията, и Пакет Мобилност ще поизчистят автомобилния бранш. И
че някои от разпоредбите в Пакета ще окажат негативно влияние не само на българските превозвачи, но и на фирмите – пощенски кутии от Запада и на компании от Европа, които, за да се ползват от данъчни преференции,
регистрират камионите си с български номера. Това, заедно с отрезвяването от пандемията може наистина да повлияе благотворно и да
накара транспортните оператори да оразмерят правилно автопарковете си. Така на пазара на транспортни услуги камионите ще бъдат
толкова, колкото е работата за тях, а това ще
отвори нови ниши и възможности и за българския транспортен бранш.
А всичко интересно от света на автомобилите за работа, случило се през последния месец, ще откриете не само както обикновено – в печатното ни издание,
но и в онлайн варианта на списанието, който по традиция е разширен – с 20 допълнителни страници и още интересни материали. Можете да го отворите по всяко време
и навсякъде, напълно безплатно на адрес:
https://www.transport-press.bg/, както и с
приложението Bulgarian Transport Press, които можете да свалите безплатно от App Store
и Google Play. K

Лъчезар АПОСТОЛОВ

На https://www.transport-press.bg/
може да намерите електронен
вариант на списание КАМИОНИ
с 20 допълнителни страници

Изтеглете приложението на Bulgarian Transport Press от
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Над 35 000 качествени продукти на
склад за вашия товарен автомобил.
Над 100 премиум марки.

Йордан Йовчев с тренировъчна програма за шофьори на камиони
Олимпийският ни медалист печели фенове със зрелищни изпълнения между камиони. Кампанията TranSport предлага лесни упражнения и здравословни решения по
време на път.
Тренировъчна програма специално за шофьорите на камиони и техния начин на живот
разработи четирикратният олимпийски медалист и световен шампион по спортна гимнастика Йордан Йовчев. Тя включва поредица от видеотренировки с лесни упражнения,
които могат да бъдат изпълнявани както в кабината, така и навън. Те са съобразени с начина на работа и живот на пътя и дават свобода шофьорът сам да избере нивото на трудност и продължителността според собствените си възможности. Освен това не е необходима специална екипировка, а се ползват
собственото тегло, елементи от камиона и
подръчни средства като обикновени туби за
вода.
„Приех предизвикателството да създам
тази програма, защото изпитвам огромно
уважение към работата на тези хора и наистина исках да им помогна с нещо. Също като
в спорта, тук се изискват дисциплина, устойчивост и фокус, както и саможертвата често да бъдеш далеч от дома и близките“, спо-

деля Йордан Йовчев. „Исках да покажем на
шофьорите, че и 10 минути са от значение,
а с малко желание всеки един от тях може да
бъде по-активен и по-здрав. Защото те го заслужават!“.
Тренировъчната програма е част от информационната кампания TranSport на водещата българска транспортно-логистична
компания Транспрес, чиято цел е да помогне
на професионалните шофьори да се грижат
за здравето си. Освен предложения за спорт
тя ще дава и съвети на експерти за правил-

на стойка зад волана и идеи за балансирано
хранене.
„Работата на шофьорите е много трудна –
свързана е с обездвижване, стрес и умора.
Освен това те нямат удобствата за спорт като
всички останали. Затова искахме без никакви свръхочаквания просто да ги окуражим,
да им предложим идеи и начин да се погрижат за себе си и да бъдат по-здрави. Разбира
се, винаги трябва да е съобразено с индивидуалните възможности и моментното физическо състояние“, обясни Веселин Стоянов,
управител на Транспрес.
Концепцията на TranSport е да бъде интерактивна кампания, която да даде възможност на професионалните шофьори да обменят идеи и опит за тренировки и здравословни практики, докато са на път. Затова вече е
създадена и TranSport група във Facebook,
където освен да намерят видеотренировките на Йордан Йовчев, могат да се включат
със собствени видеа, въпроси и да участват
в дискусии.
Кампанията TranSport е подкрепена от
Volvo Trucks България и Schmitz Cargobull
България, като камионите и полуремаркетата се превръщат във „фитнес на път“ във видеотренировките на Йордан Йовчев.

Рено Нисан България стана на 15 години

През тази година Рено Нисан България навършва 15
години от създаването си. Компанията отпразнува юбилея си с кампания за своите служители и партньори, припомняща постиженията на марките Renault, Dacia и Nissan.
От създаването си през 2005 г. Рено Нисан България
има за цел да утвърди марките Renault, Nissan и от 2006 г.
Dacia на българския пазар и постепенно подобрява пазарните им резултати до достигане до лидерството в продажбата на нови автомобили.
Със здравина, надеждност и достъпни цени Dacia се
превърна в предпочитания избор за българския потребител и през 2013 г. марката си извоюва лидерската позиция
на пазара с 2118 регистрирани автомобила. Място, което Dacia запазва през следващите седем години до 2019
г., когато постига поредния рекорден резултат – 5451 регистрирани автомобила, съставляващи ръст от над 150%
спрямо първата си лидерска година.
Renault следва успеха на Dacia и благодарение на
пълното обновяване на продуктовата гама, започнало с
Renault CLIO през 2012 г., достига второто място по продажби през 2015 г. с 2696 регистрирани автомобила. Марката затвърждава този успех през следващите четири години, а към днешна дата дори изпреварва Dacia по регистрации с 2406 автомобила.
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ПРОМЕНЕТЕ ВАШАТА
БИЗНЕС ПЕРСПЕКТИВА

КУПЕТЕ СЕГА IVECO DAILY CNG С
3000 € €CO БОНУС
3000 € ПООЩРЕНИЕ ПРИ ЗАМЯНА НА
СТАРИЯ ВИ ТЪРГОВСКИ АВТОМОБИЛ*
НЕНАДМИНАТА
ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ
3.0-литров двигател
на компресиран природен газ
и въртящ момент 350 Nm

УСТОЙЧИВА ЕФЕКТИВНОСТ ШОФИРАНЕ БЕЗ СТРЕС И С
ЧУВСТВО ЗА ЗАЩИТЕНОСТ
До 35% намаляване на разходите
за гориво в сравнение с дизеловите Изцяло нова система за управление
автомобили
и технология „асистиране при
шофиране”
-95% по-ниски емисии от CO2
с биометан

АБСОЛЮТНО
УДОВОЛСТВИЕ ОТ
ШОФИРАНЕТО
Единственият автомобил,
задвижван от природен газ,
с 8-степенна HI-MATIC
автоматична скоростна кутия

Новият Daily: революционна еволюция, която ще промени Вашата бизнес перспектива. Нова линия двигатели за устойчиво и
изгодно управление на Вашия бизнес. Продуктивна работна среда и множество функции за подпомагане на шофирането за
едно напълно ново преживяне. Ново ниво на свързаност, което отключва свят на персонализирани услуги.
Новият Daily е цялостното Ви транспортно решение, направено по поръчка за Вашия бизнес.

*За всеки нов DAILY NP (CNG/ метан) над 3.5 т., поръчан до 30.06.2020 г., IVECO поощрява с 3000 € Вашия устойчив бизнес
при замяна на стария Ви търговски автомобил, доставен на собствен ход до Вашия дилър и предаден с двустранен протокол.

ДИЛЪРСКА МРЕЖА
ПРОДАЖБА И СЕРВИЗ
АЙ ТРЪКС ЕАД – ул. „Околовръстен път” 454, Казичене 1532 София; +359 2 9767 195; +359 893 318 150; office@itrucks.bg
БУЛАВТО БЪЛГАРИЯ АД – СОФИЯ – ул. „Околовръстен път” 757, 1360 София; Търговски отдел: +359 2 8100 217; +359 2 8100 219; +359 882 661 103; +359 882 661 104 ; Сервиз: +359 2 8100 230; +359 884 44 83 14; +359 887 20 04 30; +359 884 44 83 13;
Резервни части: +359 2 8100 258; +359 879 22 50 25; office_sofia@bulauto.com
БУЛАВТО БЪЛГАРИЯ АД – ВАРНА – бул. „Владислав Варненчик” 262, 9009 Варна; Търговски отдел: +359 52 501 575; +359 886 220 626; Сервиз: +359 52 505 036; +359 888 313 242; Резервни части: +359 52 505 036; +359 885 919 006; varna@bulauto.com
ПЪЛДИН ТРАНС СЕРВИЗ ООД – бул. „България” 125, 4027 Пловдив; Търговски отдел: +359 32 900 899; Сервиз и резервни части: +359 32 900 890; office@iveco-pts.com
БУРГАС ТРАК СЕРВИЗ ООД – ул. „Одрин” 124, 8001 Бургас; Търговски отдел: +359 888 526 234; +359 885 130 114; Сервиз: +359 889 106 581; Резервни части: +359 887 792 214; office@burgastruck.bg
СЕРВИЗ
АСОРТ, 95 ЕООД – бул. „Никола Петков” 20, 6009 Стара Загора; Сервиз: +359 42 65 00 20; Резервни части: +359 884 135 584, +359 878 229 241; iveco_assort95@abv.bg
БАЛГЕРИЪН ТРАК СЪРВИС ООД – Централен офис: ул. „Хан Крум” 1А, 2200 Сливница
+359 727 44 123; Сервиз: ул. „Неделчо Бончев” 10, 1528 София; +359 886 28 63 97; +359 889 31 40 47; Резервни части: бул. „Сливница” 618, 1331 София; +359 2 925 25 73; +359 887 66 53 03; +359 888 08 08 38; office@btservice.info
ЕВРО СТАРС ООД – бул. „България” 310, 7009 Русе; Сервиз: +359 82 813 328; +359 888 769 398; Резервни части: +359 82 813 341; +359 88 876 88 73; service@eurostars.bg
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Shell отваря първия си LNG обект в Полша
Първият търговски обект на Shell за зареждане на камиони с
втечнен природен газ (LNG) отвори врати в Белани Вроцлавски,
в близост до Вроцлав, в Югозападна Полша.
Откриването на комплекса е още една стъпка, която компанията предприема за постигането на целта си за декарбонизиране
на транспорта в Европа. Станцията край Вроцлав е един от 39-те
LNG обекта на Shell, които в момента се изграждат в рамките на
проекта BioLNG EuroNet Consortium. Той обединява основни играчи в сектора да създадат LNG коридор за камиони, които се
движат на синьо гориво, простиращ се от Испания до Полша. В
рамките на тази инициатива в Полша ще бъдат изградени 8 комплекса за втечнен природен газ.
Амбицията на Shell е бизнесът на компанията да бъде с нулеви нетни емисии до 2050 г., или дори в по-кратък срок, в унисон
с нуждите на обществото и клиентите. Като част от това компанията инвестира в нисковъглеродни горива, включително природен газ.
Първият обект за втечнен природен газ на Shell в Полша се
намира в Белани Вроцлавски, в близост до Вроцлав, в района
на ключовия полски транспортен и логистичен хъб по важен европейски транспортен коридор, близо до магистрали A4 и S8.
Комплексът е с капацитет 31,5 тона газ и така могат да се зареждат между 120 и 150 камиона дневно. Той също така предлага богата гама от други продукти и услуги, както и всички необходими удобства за шофьорите, включително паркинг за камиони и душове.
Новооткритият полски обект е 21-вата станция за LNG на Shell
в Европа. Останалите са разположени в Белгия, Франция, Турция, Холандия, Испания и Германия. В момента в Полша има над
20 компании, които разполагат с Shell LNG карти и могат да за-

реждат автопарковете си с втечнен природен газ на всички станции на компанията в Европа. Планира се следващите LNG обекти в Полша да бъдат построени в Швиецко и Познан, а впоследствие и на други локации.
Използването на LNG за транспорта тепърва навлиза в България. Необходима е съответната регулаторна рамка и по-значими допълнителни държавни стимули към вече въведеното намаление от 50% на българските пътни такси за камиони на втечнен природен газ. Това ще позволи на страната ни да бъде включена в картата на транспортните коридори за LNG за превозвачи, решили да се възползват от предимствата на това гориво за
тежкотоварния транспорт. В момента няколко български превозвачи са част от глобалната декарбонизация, като използват горивна карта Shell LNG и зареждат втечнен природен газ от обекти Shell извън България, разположени в Европа.

Продажбата на резервни части SAF-Holland преминава към Нелас

Активиране
на умни
зареждания

SAF-Holland България уведомява всички свои клиенти, че от 1 ноември
2020 г. прекратява търговската си дейност по продажбата на резервни части. Целият внос и дистрибуцията на части от четирите марки на компанията: SAF, SAUER, HOLLAND и ORLANDI, ще се осъществяват от фирма Нелас,
която вече има сключен договор и подготвя своите търговци за дейност.
Поръчката на оси за ремонт също ще става през мрежата на Нелас.

Професионални диагностични решения
и станции за климатични системи

Проектиран да изведе оптимизацията на
горивото на парка до следващото ниво,
TX-FUELBOT е интелигентно софтуерно решение,
което автоматично изчислява и препоръчва
най-евтината следваща спирка за зареждане
на гориво в реално време.
+359 878 101577 • www.transics.com/tx-fuelbot

ноември 2020

Вижте всички новини на www.kamioni.bg K

Mercedes-Benz Actros - Камион на годината за пети път!
Многобройните технологични иновации донесоха на Mercedes-Benz Actros още
едно признание – престижната титла „Камион на годината 2020“. Това е пети
трофей за модела и общо девета победа за камиони на Mercedes-Benz, което
прави германската марка най-успешната в историята на конкурса.
Със системи като MirrorCam, Active Drive Assist, Active Brake Assist (пето
поколение), Predictive Powertrain Control и особено – напълно дигиталния
Multimedia Cockpit, новият Actros променя стандартите в категорията,
с акцент върху сферите безопасност, ефективност и комфорт.

Силвър Стар Моторс ЕАД – Генерален дистрибутор на Mercedes-Benz в България
Повече информация може да получите при Вашия Mercedes-Benz партньор.
София: 0885 228 410, 0889 995 596; Пловдив: 0885 222 209, 0884 656 654
Варна: 0887 215 315; Бургас: 0882 633 159
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Volvo Trucks България
дава старт в живота
на 30 младежи
Кампанията „Заедно намираме път“ по инициатива на Volvo Trucks
осигурява на младежи, лишени от родителски грижи, безплатен
курс за Категория С, допълнително обучение и възможност за
стажове в транспортни компании

Б

езплатни курсове за Категория C, допълнително
обучение и възможност
за стаж ще получат 30 младежи без родителска подкрепа у нас, за да могат да започнат кариера на професионални шофьори. Това ще се случи в
рамките на кампанията „Заедно намираме път“, която стартира на 1 октомври по инициатива на Volvo Trucks България с
подкрепата на Министерството
на труда и социалната политика
и транспортни компании у нас.
Целта е момичетата и момчетата, които са на прага на самостоятелния живот като пълнолетни, да получат шанс за
успешна професионална реализация в една от най-перспективните професии в момента. Според последното проучване на Агенция по заетостта,
направено сред бизнеса у нас,
именно професионалните шофьори ще са сред най-търсените кадри, като само през миналата 2019 г. са открити над
5500 свободни позиции. Заплащането в сектора от години
също е значително над средното за страната, което дава
перспективи за качествен живот на младежите.
В програмата ще могат да
се включат пълнолетни или навършващи 18 години през 2021
г., завършващи средно или
средно професионално образование, живеещи в центрове за настаняване от семеен
тип и приемна грижа и на които
предстои напускане на грижата
и самостоятелен живот. Кампанията по подбора ще бъде осъ-
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ществена от експертите на Министерството на труда и социалната политика. Ако желаещите нямат Категория B, организаторите ще осигурят безплатното ѝ придобиване като необходима стъпка към Категория
C. Курсовете ще се провеждат в София, Пловдив, Велико
Търново, Варна и Бургас, което прави програмата достъпна
за младежи от различни области на България.
„Тази необичайна година
постави всички пред сериозни
предизвикателства, но също
така отключи потенциала ни да
се обединявамe в името на добри каузи. Затова решихме да
отбележим 20-годишнината на
компанията ни в България по
един по-различен начин с тази
кампания, която ще даде шанс
на млади българи без семейна
подкрепа да намерят своя път
в живота и със собствени усилия да изградят бъдещето си“,
обясни Фредрик Олсон, управител на Volvo Trucks България.
„Щастливи сме, че инициативата срещна подкрепата както на държавата в лицето на
Министерството на труда и социалната политика, така и на
бизнеса с участието на транспортни компании. Вярваме, че
ключът към успеха е именно в
общите усилия и споделените
каузи“, допълни той.
След успешното придобиване на Категория С, участниците
в кампанията „Заедно намираме път“ ще получат възможност
да преминат през специализираното обучение за кариерно
ориентиране и придобиване на

практически умения за млади
професионални шофьори, което традиционно се провежда
с лектори от Volvo Trucks България. Организаторите ще съдействат и за включването на
стипендиантите в програми за
платен стаж в български транспортни фирми.
Средствата за финансирането на инициативата ще се отделят от реализираните продажби на камиони и оригинални резервни части Volvo у нас
в периода 1 октомври – 31 декември 2020 година. За всеки закупен нов товарен автомобил, марка Volvo, компанията ще отделя по 1000 лева, а
3% от стойността на директните продажби на оригинални
резервни части Volvo също ще
бъдат насочени към кампанията. Този модел е избран, защото дава възможност на транспортния бизнес също да бъде
проактивен участник в каузата без допълнителни вложения
в сегашните предизвикателни
времена. K
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БГ премиера на новия
самосвал DAF CF
Турботракс България
представи новия
самосвал DAF пред
фирми от строителния
бранш. Звезда на
събитието този
път бе не влекач
за международен
транспорт, а DAF
CF 450 FAD –
черноработник,
какъвто е необходим
в строителството
и добивната
промишленост

Ч

етириосен самосвал 8х4 на база CF с два
управляеми моста, усилена междинна
рама и 20-кубиков кош Gervasi, изработен
от високоякостна стомана – това е най-краткото
представяне на показания модел.
„Представяме на българския пазар новия ни
самосвал, който също носи типичните черти на
нашите продукти: здравина, надеждност, маневреност, ефективност, комфорт и ниски експлоатационни разходи. Продуктът е подкрепян от
професионалния екип на Турботракс България“,
каза управителят на Турботракс България ООД
Георги Загоров.
Показаната надстройка на италианския производител Gervasi Industrial е от модела на фирмата, който е най-разпространен в Източна Европа и Африка. Предназначена е за превоз на
инертни материали и на фракции с малко по-голям диаметър, товарени от багери, челни товарачи и др. специализирани машини. Усилената
ѝ конструкция, произлизаща от модели за превоз на скални късове, предполага натоварвания,
които са доста по-сериозни от нормалните: пълна маса до 50–60 тона. С правоъгълно напречно
сечение и наклонена предна стена нейната вместимост е 20 куб. метра (дълга е около 5,9 м, широка е 2,5 м, странѝците са високи 1,5 м). Кошът е
изработен от висококачествени стомани Hardox
– дъното е с дебелина 8 мм от материал НВ 450,
стените са с дебелина 5 мм, от НВ 400. Отключ-
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ването на задния капак е автоматично, по механичен път.
Надрамата (междинната рама) на Gervasi е
усилена в задната част, където са най-големите претоварвания, особено при товарене и разтоварване. В предната си част тя е по-гъвкава,
за да може да понася вибрациите при движение.
Надрамата, специално адаптирана към шасито
на DAF, осигурява ниско разположен център на
тежестта, т.е. по-голяма устойчивост.
Цялото оборудване за повдигане на коша, с 1
хидравличен цилиндър, е от Hyva.
Семейната фирма Gervasi Industrial, стартирала през 70-те години на ХХ век, е специализирана в производството на самосвални надстройки
и полуремаркета. Има заводи в Италия, Полша и
монтаж в Русия (само за местния пазар).
Шаси-кабината е четириосна – 8х4, с два управляеми моста (2х8 т) и тандемен заден мост
(2х13 т). Двигателят, 11-литров PACCAR МХ 11, е
с малко собствено тегло, но показателите му са
като на 12-литров – мощност 449 к.с. и максимален въртящ момент 2300 Нм, налични още от 900
об./мин. Двата разпределителни вала в цилиндровата глава, компресорът и маслената помпа се задвижват от коляновия вал чрез зъбни колела, останалите агрегати – от ремъци. Водната
помпа е двускоростна, като по-ниската скорост
ускорява постигането на нормален температурен режим и пести гориво.

ПРЕДСТАВЯМЕ » БГ ПРЕМИЕРА НА НОВИЯ САМОСВАЛ DAF CF
Предавателната кутия е
механична, автоматизирана 12-степенна ZF TRAXON,
с пневматични сервоусилватели. Селектор за софтуер за
движение по/извън пътя дава
възможност да се избере режим, подходящ за конкретните
условия на движение. Главното
предаване е с отношение, което позволява икономично движение по пътищата, а за тежките условия в TRAXON-а има
достатъчно „бавни“ предавки.
Двата предни моста, окачени на ресьори, са същите
като при влекачите за международен транспорт – сигурни и прости. Тандемният заден мост (2х13 т) е с разделно
главно предаване, а зависимото балансьорно окачване с надлъжни листови ресори допуска до 27 сантиметра разлика
във височините, на които стъпват колелата на III и IV мост.
Спирачна система е отпред
с дискови спирачки, отзад – с
барабанни. Двигателната спирачка е с дросел в изпускателната система – с мощност 160
кВт и безупречна надеждност.
Камионът е оборудван с гуми

Good Year с размер 315/80
R22.5.
Резервоарът за гориво е
алуминиев и побира 330 л.
Собствената маса на машината, вкл. водач и гориво, е 15,2
тона, а допустима пълна маса
по пътната мрежа – 40 тона.
Интервал за смяна на масла
и филтри – 12 месеца.
Кабината е дневна, с присъщите на DAF комфорт и обезшуменост, с материали, които
се почистват лесно; седалките
Recaro, електрическото повдигане на стъклата и електрическото настройване на основните огледала са стандартно
оборудване; уредите на таблото са разположени по най-удобен начин – множество фактори, които повишават производителността на шофьора. Да
не пропуснем и фаровете с по
2 рефлектора, подобряващи
осветеността встрани. Те са не
със стъкло, а с нечупливия материал Lexan. Решетки предпазват задните светлини. Бронята е стоманена, с галванично защитно покритие. K
инж. Радослав ГЕШОВ

Зависимото балансьорно окачване позволява до 27
сантиметра разлика във височините, на които стъпват
колелата на задните мостове

Надрамата е усилена в задната част,
където са най-големите претоварвания
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Scania качи легендарния
V8 до 770 к.с.
Шведската марка
обнови най-мощния си
силов агрегат и пуска
изцяло нова гама
предавателни кутии

Л

Легендарният V8 ще се
предлага във варианти
с четири максимални
мощности – 530, 590,
660 и 770 к.с.

егендарният V8, най-мощният силов агрегат на Scania, идва вече с максимална мощност от 770 к.с. В допълнение от
шведската марка обявиха, че пускат изцяло нова
гама от автоматизирани предавателни кутии,
които заменят всички варианти на актуалната в
момента Scania Opticruise.
Scania обяви, че обновяването обхваща цялата гама от V-образни 8-цилиндрови двигатели.
Така V8 ще се предлага във варианти с четири
максимални мощности – 530, 590, 660 и 770 к.с.
Шведският производител декларира, че при
новото поколение на V8 чрез надграждане на силовия агрегат и допълнителните системи към
него е постигната икономия на горивото до 6%.
Новите силови агрегати се отличават с намалено
вътрешно триене, оптимизиран турбокомпресор
и интелигентна система за последваща обработка на отработилите газове.
16,4-литровите силови агрегати V8 са пригодени да работят както с обикновен дизел, така и
с биодизел. За намаляване на разхода на гориво
спомага и съчетаването на двигателите с новата автоматизирана предавателна кутия G33CM.
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В обновените силови агрегати са вложени повече от 70 нови части. Освен че е намалено вътрешното триене, е увеличена степента на сгъстяване и е оптимизираната обработката на отработилите газове с двукратно дозиране на AdBlue.
За работата на двигателя се грижи нова мощна
система за управление (EMS).
От Scania отчитат, че с пускането на новото поколение двигателят V8 е в своя пик. В него са вложени нова горивна помпа с високо налягане с активно дозиране на горивото и напълно нов хардуер и софтуер за управление на двигателя. Компресорът за въздух се деактивира, когато не е
необходимо да работи. Турбокомпресорът лагерува на търкалящ се сачмен лагер. Новият софтуер (EMS) позволява по-интелигентно и по-прецизно управление на двигателя, като изчислява с
висока точност кога колко гориво е необходимо.
Впръскването на AdBlue става на две стъпки,
като първата доза се инжектира в много горещия
поток от газове веднага след моторната спирачка, а втората доза е на обичайното място в самия шумозаглушител. EMS (система за управление на двигателя) взаимодейства с AMS (система за управление на последващата обработка),
което е от значение за покриване на действащите и на предстоящите норми Евро-6 относно
NOx. В новата горивна помпа с високо налягане,
помпените елементи се контролират индивидуално от системата за активно измерване на входа AIM (Active Inlet Metering).
Естествено, най-впечатляващ при новото поколение V8 е вариантът DC16 123 – с максимална
мощност 770 к.с. и максимален въртящ момент
от 3700 Нм – може би най-мощният, фабрично
създаден двигател за камиони в производството
днес. Той замества предишния върхов на модел с
мощност 730 к.с. и е базиран изцяло на актуализирана платформа V8. Така увеличената мощност се съчетава с икономия на гориво. В същото време силовият агрегат е олекнал със 75 кг в
сравнение с предшественика си.

ПРЕМИЕРИ » SCANIA КАЧИ ЛЕГЕНДАРНИЯ V8 ДО 770 К.С.
Scania представя и нова гама от автоматизирани предавателни кутии, които заменят всички варианти на актуалната в момента Scania Opticruise, представена в началото на 90-те години на миналия век.
Първият член на новата гама – G33CM,
идва във връзка с обновените двигатели от
гамата V8 и най-новите 13-литрови силови
агрегати с мощност 500 и 540 к.с. В Scania
са инвестирали над 400 млн. евро в разработката на новата гама кутии. Производството на първата версия на новите предавателни кутии започна поетапно от октомври 2020 г.
Новите предавателни механизми са
разработени да се съчетават с три от четирите V8 двигателя на Scania и двата наймощни шестцилиндрови редови силови агрегати. Основните характеристики и
предимства на новите кутии, декларирани от шведския производител, са: по-нисък с около 1% разход на гориво; намалено с 60 кг собствено тегло заради по-малкия размер и алуминиевия корпус; три спирачки на вала, осигуряващи отлично представяне при превключване на предавките;
пневматичен привод за превключване; богат набор от предавателни числа, включително и осем варианта на предавки за заден ход.
Освен това новата гама от предавателни кутии има по-ниски нива на шум при работа. Вътрешното триене е значително намалено, а картерът е сух, което намалява

разходите и загубите на масло. Освен повишената прецизност на превключване кутиите имат оптимизирани интервали за
поддръжка.
За Scania разработването на изцяло
нова гама от скоростни кутии е мащабно
начинание, особено след като Optiсruise
има репутацията на еталон в сегмента на
камионите. В новата гама скоростни кутии Scania Opticruise не са използвани
никакви компоненти от съществуващата
гама. Задачата на екипите е била да разработят скоростни кутии, които да отговарят на всички изисквания през следващото десетилетие, особено – по отношение на разхода на гориво, управляемостта и устойчивостта. При новата гама, превозните средства с висока собствена маса
могат да разчитат на бързо превключване
на предавките, като същевременно кутиите запазват необходимите параметри при
потегляне.
Scania има дългогодишна традиция в
предлагане на силова линия с висок въртящ момент при ниски обороти на двигателя. Когато двигателят има достатъчно въртящ момент, за да задвижва камиона при
ниски обороти на двигателя, разходът на
гориво е по-нисък. За да бъде конструирана подходяща предавателна кутия за случая, са нужни много сложни изчисления и
отчитане на множество фактори. Това е направено при новата гама скоростни кутии
на Scania, която има значително по-широ-

• Карти за зареждане на
горива в мултибранд
мрежа с атрактивни
отстъпки и отложено
плащане
• Разплащане на пътни
такси в 26 държави в
Европа
• Възстановяване на ДДС
и акциз върху горивата
• Допълнителни услуги
Специална оферта при
поръчка на UTA One®:
без такса услуга и
такса инициализация
до 31.12.2020
Тел: +
 359 887 332 577,
+359 879 194 496,
+359 878 569 019
contact.bulgaria@uta.bg
www.uta.bg

UTA One®
Едно решение за
Европа без граници

ко приложение и може да се справя ефективно както при ниски, така и при високи
обороти.
При проектирането и разработването
на новата гама инженерите на Scania са се
фокусирали главно върху намаляване на
вътрешното триене, като загубите от него
са намалени с поне 50%. Новите скоростни кутии са по-къси от най-често срещаната скоростна кутия на Scania, GRS905. В
тях се използват само два синхронизатора
при седем в сегашното поколение. Валовете са по-къси, което ги прави по-устойчиви
и здрави и дава възможност да се използват по-широки зъбни колела, способни да
носят повече натоварване.
Инженерите на Scania са възприели нов
подход при задния ход. Вместо обичайното
допълнително колело за обръщане на посоката на движение се използва планетарната предавка на изходящия вал. Това решение позволява осем предавки за движение на заден ход със скорост до 54 км/ч –
опция, полезна за самосвалите, на които
често се налага продължително движение
на заден ход.
Новата гама предавателни кутии на
Scania идва с богат набор от интелигентни
PTO решения, включващи девет варианта на силоотводни точки – от EG PTO, задвижвана директно от вала на кутията, до EК
PTO, получаваща задвижване от отделен
модул, монтиран между маховика и скоростната кутия. K

13

14

ТЕСТ

С новите камиони Volvo в

През октомври Volvo Trucks България представи у нас цялата гама от
новите модели на марката. През един от уикендите имах уникалния шанс
да седна зад волана и на четирите нови модела – FH, FH16, FMX и FM.
Преживяването си струваше и сега с удоволствие ще го споделя
Снежина БАДЖЕВА
Бургас – София

ABSTRACT IN ENGLISH

With the new Volvo in the
four directions of the world
In October, Volvo Trucks Bulgaria
presented the entire range of the
brand's new models in Bulgaria.
During one of the weekends I had
the unique chance to sit behind
the steering wheel of all four new
models - FH, FH16, FMX and FM.
We started from the service center of Volvo Trucks Bulgaria in
Burgas. With each truck in a sequence - in a different direction
and on a different route.
In the end, I wondered which one
from all innovations I liked most,
but I couldn’t choose, because I
liked them all. But from the point
of view of the transport companies, the most important new features are the reduced fuel consumption with the Volvo I-Save,
the new cabs in FM and FMX,
the new interior, focused entirely
on driver comfort, and yes, these
fantastic adaptive LED headlights.

Т

опъл есенен ден в Бургас, морето се синее, бризът напомня още за лятото. Идеални условия за драйв тест. Четирите камиона ме очакват в сервизния център на Volvo България, откъдето стартираме. С всеки камион последователно – в различна посока и по различен
маршрут.

Volvo FMX – здрав строителен
камион с екстри
С Volvo FMX тръгваме в посока Нефтохим. Пътят е неравен и с дупки – точно това е подходящо за камион за строителството – да се справя с
всякакви терени. Конфигурацията е шаси-кабина 8х4, оборудван с 13-литров двигател, версия
D, с мощност 500 к.с., автоматизирана скоростна кутия I-Shift и самосвална надстройка Carnehl.
Няколко са най-важните новости при новия
FMX. Някои от тях се виждат още преди да се кара
– едното е новите кабини – в случая е дневната
кабина – тя е с изцяло нова конструкция и още
със сядането в нея се забелязва, че определено
е по-просторна. С колко точно специалистите от
Volvo веднага ще ви кажат, но така или иначе ще
забравите тази цифра, а ще остане усещането за
по-голяма широта и удобство. Приятна екстра,
която се вижда още при нагласяването на позицията на кормилната колона, е възможността за
допълнително накланяне на волана – възможност, която досега се предлагаше само при FH.
Второто важно нещо, което не се вижда на
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пръв поглед, но ще се усети от всички, които возят много тежки товари, е новият 38-тонен заден боге мост. Само да припомня, че във видеото, с което Volvo промотираха новите си модели
– движещата се кула от 4-те камиона един върху друг, най-отдолу беше точно FMX с въпросния
38-тонен мост.
Нещо, което се забелязва веднага няколко
минути след потеглянето, е колко тихо е в кабината – по данни на производителя в кабината е
с 2 децибела по-тихо, а това наистина е много
и ще бъде оценено подобаващо от всеки водач.
По-ниският шум в кабината е постигнат чрез специално уплътняване на двигателя и на някои други допълнителни изолации. И това се отнася не
само за FMX, но и за всички нови модели.
Друго важно, което се набива на очи след известно каране, е доста по-добрата видимост
в новата кабина – не само напред, но и встрани – долната част на страничните стъкла е дори
под нивото на краката на водача, а и огледалата за обратно виждане са много добри. Не стига
това, ами разполагам и с камера отстрани отдясно, която се включва, когато подам десен мигач,
и така на втория дисплей на контролното табло
виждам изцяло слепите зони отстрани на камиона. Разбира се, мога да си включа камерата и по
желание, ако искам да правя някакви маневри.
Новата кабина включва и предна секция с
лесносменяеми подсилени части, протектори за
фаровете и нови V-образни LED фарове, както и
нови противоплъзгащи се стъпала.
Панелът с инструменти е нов и дигитален и е
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четирите посоки на света

Новите FMX са с нови
по-просторни кабини, с
много добра видимост,
нов 38-тонен заден боге
мост. Странична камера
позволява много добра
видимост на слепите
зони, които се показват на
допълнителния дисплей на
контролното табло.

такъв за цялата гама от нови модели, но за него
ще се спра повече, когато описвам новостите
във FH.
Не караме офроуд, затова не ми се налага да

го ползвам, но забелязвам и много ясния панел,
обособен отделно на контролното табло, от който мога да включа при нужда бързо и удобно блокировките на диференциалите.
ноември 2020
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Новият FH – обновен
външен вид, нови
адаптивни LED светлини,
нов приборен панел,
нови опции в системата
за адаптивен круиз
контрол – възможност
за аварийно спиране в
случай на нужда до 0
км/ч, сериозно подобрен
разход с новата Volvo
I-Save, нов лост за I-Shift

Volvo FH – повече удобство и
по-нисък разход
Връщаме се в стартовия пункт – сервизния
център на Volvo България в Бургас, и сменяме
„конете“. Нямам търпение да се кача в обновения Volvo FH – все пак това е най-продаваният у
нас модел. Естествено, такава композиция е „у
дома си“ на магистралата и затова потегляме на
запад по магистрала Тракия към Карнобат.
Конфигурацията е влекач 4х2, оборудван с
13-литров дизелов двигател, версия D, Turbo
Compound, с мощност 500 к.с. и решението на
Volvo Trucks за максимална горивна ефективност
и отлична управляемост – I-Save. Полуремаркето
е Schmitz Cargobull – UNIVERSAL.
Външният вид на новия FH е леко променен с
цел по-добра аеродинамика. За мен FH изглежда елегантно и не много агресивно, което ми допада.
Както вече казах, приборният панел е нов.
Първо, той е дигитален 12-инчов висококачествен дисплей и второ, Volvo открай време са любители на нестандартните решения за изгледа на
ноември 2020

приборния панел. Новият изглед не прави изключение в това отношение – оборотите се показват
на една права линия най-отдолу и над нея се виждат и много други информации – режимът на работа, предавката, моторната спирачка... Имам
цялата необходима информация, структурирана ясно и подредено. Всъщност мога да избирам
между 4 възможни изгледа на приборното табло – така да се каже, класически, който съдържа най-много информация и който аз предпочитам; по-опростен изглед, изглед „навигация“,
при който в средната част на дисплея ми показва
навигационната система и няма нужда да си отклонявам погледа към допълнителния дисплей, и
изглед „натоварване“, при който се вижда натоварването на всяка ос. Превключвам между различните изгледи по време на движение с бутон от
дясната страна на волана.
На контролното табло е монтиран и допълнителен дисплей, на който с бутони под него или
от дясната страна на волана мога да управлявам
телефона, навигацията, системата за забавление... На същия този дисплей ми се показва и изгледът от страничната камера.
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Тъй като правим и снимки и на моменти фотографската кола ми
се „мотае в краката“, за всеки случай включвам ACC – системата
за адаптивен круиз контрол. Новото при нея е, че в случай на нужда, не дай Боже, може да спре аварийно композицията до нула километра в час. Системата за круиз контрол има и още една нова
опция – да се зададе максимална скорост при спускане по наклон,
за да се предотврати нежеланото ускорение при спускане. Когато
автомобилът достигне тази максимална скорост, се задейства и
„крачната“ спирачка, така че да не се надвиши скоростта. Тези подобрения в системата за круиз контрол се отнасят за всички нови
модели, а не само за FH.
Другата голяма новост са т.нар. адаптивни LED светлини, но за
тях ще ви разкажа, когато описвам FH16, защото точно него карам, когато вече се е стъмнило напълно и тогава разбирам за какво става дума.
И разбира се, Volvo I-Save. Двигателят с 500 к.с. с туробкомпаунд определено се държи различно от този, който беше във FMX –
също 500 к.с., но без турбокомпаунд. Но този двигател не е единствената причина за очаквания по-нисък разход. За това спомагат и подобрената аеродинамика, и усъвършенстваната система
I-See за управление на двигателния тракт съобразно терена с поточни карти и по-прецизно включване на I-Roll. Това всъщност не
може да се разкаже – човек просто наблюдава работата на системата и в един момент си дава сметка, че тя просто е по-добра от
него, що се отнася за най-икономичния начин на шофиране.
Всъщност влекачът в тестваната композиция е в по-мощния вариант – 500 к.с. и максимален въртящ момент 2800 Н.м. Volvo FH ISave може да бъде поръчан и D13 TC 460 к.с. и 2600 Н.м. Въпрос на
предпочитание на клиентите, но намаленият разход на гориво се
отнася и за двата варианта.
Не казвам нищо за скоростната кутия, ама то е ясно – I-Shift си
е I-Shift и работи перфектно. Новост обаче е лостът за превключване на предавките – той си е там на същото място, но е още покомпактен и направо красив. Удоволствие е да отпуснеш ръката
си върху него.
Има и още подобрения в системите за безопасност и това е
системата за разпознаване на типа на пътя и пътните знаци. В долния ляв ъгъл на приборното табло мога да видя дали се движа
по магистрала или по обикновен път, дали има в момента някакво ограничение на скоростта или за изпреварване. Системата е
само информативна, но определено е полезна функция, а вече е
въпрос от страна на водача да предприеме някакви действия, ако
прецени.
Композицията се управлява много леко и това е и благодарение на системата Volvo Dynamic Steering, която заедно със системата за активно поддържане на камиона в лентата на движение –
Lane Keeping Assist, върши отлична работа. Когато настъпя маркировката на пътя примерно отдясно, на дисплея пред мен веднага светва в жълто лента, която ми показва това, а воланът леко
се завърта в нужната посока, за да ми подскаже какво трябва да
направя. Беше забавно, защото, след като правя няколко експериментални настъпвания на лентата, първо, за да усетя как работи системата, и второ, за да снимаме примигващата жълта лента
на приборния панел, се задейства друга система за безопасност
– Driver Alert System – тази, която следи стила на каране на водача, и на дисплея веднага ми се изписа съобщение: „Фокусирайте се върху управлението“, т.е. камионът веднага регистрира моето нестабилно поведение и ме предупреди. Интелигентна работа, няма две мнения.
Движейки се стабилно с висока постоянна скорост по не особено натоварената в съботния следобед магистрала Тракия и наблюдавайки интелигентната работа на системите, бързо изминаваме определените километри и се връщаме обратно в сервизния център на Volvo България в Бургас. Композицията се управлява толкова леко, че въпреки че сутринта съм тръгнала от София и
вече съм карала два различни камиона, не се усещам изморена. И
това е добре, защото интересното тепърва предстои...

Новият дигитален приборен панел позволява 4 различни
изгледа. Новост е и системата за разпознаване на пътните знаци
Жълтата линия ми показва, че съм настъпила
маркировката отдясно и системата Lane Keeping Assist
активно ми помага да остана в лентата за движение
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При FM кабините също
са нови, както и всички
подобрения при FH ги
има и тук, включително и
допълнителното накланяне
на волана за максимално
удобна позиция

Volvo FM – по-малкият събрат
Тъй като знам, че FM най-често се използва за
дистрибуция, очаквам шаси-кабина, но в случая
не е така. Имаме отново композиция с полуремарке – Volvo FM, влекач 4х2, оборудван с 13-литров двигател, версия D, с мощност от 460 к.с. и
автоматизирана скоростна кутия I-Shift.
С тази, така да се каже, по-опростена версия
поемаме на юг към Созопол – нали това е камион
за дистрибуция да го видим как ще е по по-тесни
пътища. Всъщност при FM новостите се комбинират от тези при FMX и FH. FM е също с новите
кабини, каквито са при FMX, но в конкретния вариант тя е спална кабина – и при нея се вижда как
е по-широка и просторна. Отново наблюдавам
по-добрата видимост на тази кабина, нещо, което е особено важно при движението в градовете
и тесни улици. Всъщност изборът на кабини при
FM е доста голям – дневна кабина, ниска дневна
кабина, ниска спална кабина, спална кабина, кабина Globetrotter, кабина за екипаж. Арматурното табло е новото, системите за сигурност са с
новите възможности и воланът също може да се

Volvo FH 16 –
удоволствието да шофираш
И идва време за десерта. Най-мощният двигател на Volvo – 16-литровия D16 със 750 к.с.,
максимален въртящ момент 3550 Н.м, най-голямата кабина, черен на цвят като луксозна лимузина, шик и отвън, и отвътре – добре дошли във
флагмана Volvo FH 16. Потегляме, след като съвсем се е стъмнило – този път на север по посока
към Слънчев бряг.
Че двигателят е супермощен, е ясно, че управлението е много добро, вече го знам, че предавките се превключват почти без да ги усетиш,
няма съмнение, че приборният панел е изпипан,
вече бях видяла... но по никакъв начин не бях
подготвена за светлинната фиеста, която ми демонстрираха новите фарове на този камион.
ноември 2020

накланя допълнително за по-голямо удобство. В
кабината отново е значително по-тихо. Нови са и
удобните места за поставяне на чаши отстрани
на контролното табло.
И тъй като вече съм запозната с новостите,
просто се отпускам и се наслаждавам на лекото управление, на тихото мъркане на двигателя, на широтата пред погледа ми... И сега на третия камион се усещам сякаш тези новости винаги ги е имало, толкова приятно се вписват във
всичко останало. Залязващото слънце на запад
вече е много ниско и огрява цялата кабина, докато се връщаме обратно към сервизния център
в Бургас. На слизане от кабината на FM отбелязвам удължената врата, както и уплътнението към
нея – освен от аеродинамична гледна точка това
носи и още едно предимство – водачите на този
камион ще могат спокойно да оставят обувките на последното стъпало . В случая времето е
хубаво, но дори и да валеше, пак щях да слизам
стабилно от кабината, защото и тук стъпалата са
с ново противоплъзгащо се покритие.
Междувременно вече се стъмва...
Бях прочела в пресинформацията за новите
модели, че те се доставят с нови адаптивни LED
светлини, но, да си призная, това не ми направи особено впечатление, докато не видях ефекта
на живо. Какви ти светлини – направо светлинно
шоу, което се превключва по точния начин в точния момент под палката на невидим диригент...
Невидимият диригент е всъщност добрата
програма, която управлява отделните LED елементи, които се включват и изключват, когато е
необходимо, т.е. когато има насрещно движение
или сензорите открият промяна в осветеността около камиона. Водачът няма нужда да мисли
дали да превключва между къси и дълги, няма да
се страхува, че ще заслепи някого... Осветяването встрани отдясно и отляво е фантастично, дългите светлини блясват напред, като че ли искат
да ми осветят ярко до края на пътя, завивам и фаровете „завиват“, изпреварва ме лек автомобил
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Новите адаптивни LED са впечатляващи – едно светлинна
фиеста, която се превключва по точния начин в точния
момент сякаш под палката на невидим диригент…

и отляво част от LED елементчетата се изключват,
за да не заслепявам водача на лекия автомобил,
идва насрещно движение, всичко се превключва
автоматично... Та ето това се крие зад скромния
текст „нови адаптивни LED светлини“ – адаптират се сами по идеалния начин към ситуацията и
помагат на водача.
От повече от 20 години пиша за камиони и досега не съм отделяла толкова място за едни фарове. Ама си заслужават...

Изморена, но изключително доволна приключвам този дълъг ден. Накрая се чудех кое
най-много ми е харесало от новостите при Volvo
– ами не можах да си избера, всичките ми харесват. Но от гледна точка на превозвачите според мен най-важното е пониженият разход на
гориво с Volvo I-Save, новите кабини при FM
и FMX, новият интериор, насочен изцяло към
удобството на водача, и да, тези фантастични
фарове. K

Според мен най-важното
е пониженият разход на
гориво с Volvo I-Save, новите
кабини при FM и FMX, новият
интериор, насочен изцяло
към удобството на водача,
и да, тези фантастични
фарове
ноември 2020
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С новите MAN по пътя и извън него

КАМИОНИ вече писа неколкократно за новото поколение
камиони на MAN, но сега ще ви представим лични
впечатления от кратък тест драйв на няколко различни
модела от новата гама

Снежина БАДЖЕВА
София – Мюнхен

Н

ие, българите, имаме такава поговорка –
Роди ме мамо с късмет, пък ме хвърли на
смет. Т.е. късметът е важно нещо. И в тази
странна година късметът определено е с MAN.
Мюнхенският производител успя да направи голямата си премиера през февруари точно преди тоталното затваряне заради коронавируса, а
през октомври точно преди да започне да расте броят на заразените и отново да започнат посериозни ограничения, успя да покани и много
журналисти за тест драйв на новите модели. Или
това може би не е само късмет, а прецизно планиране на нещата, точно както е направено и с
разработването на новата гама камиони.

ABSTRACT IN ENGLISH

With new MAN trucks
on and off road
KAMIONI magazine has already a few articles about new
MAN truck generation but this
time we sre sharing personal
impressions from a short drive
test of a few different new models TGS and TGX. Our experience was inspiring and yes,
there are a lot of new exciting
features to be seen and tested
in the new generation. In short,
really good lion’s work.

Какво караме
Тъй като по време на премиерата през февруари акцентът беше поставен върху флагмана
TGX, сега вече имаме шанс да пробваме повече
от цялата гама, която е налична за продажби от
септември. Очаква ни флота от 6 камиона от сериите TGX и TGS, като са включени както камиони за строителството с различни кабини, двигатели и колесни комбинации, така и композиция,
теглена от луксозния влекач TGX Individual, който може да се поръча с оборудване по желание
на клиентите. В тестовата флота са представени цялата гама двигатели на MAN – от 9-литровия D15, който през миналата година замени небезизвестния D20, до класическия 12,5-литров
D26 и най-мощния 16-литров D38. Караме както
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по магистрала, така и по междуградски пътища,
а камионите за строителството – и по офроуд терен. Времето е мрачно и дъждовно и офроуд трасето е доста разкаляно, но това е добре – тъкмо
условията са по-трудни.

Хайде на кариерата
Тъй като съм максималистка, веднага се насочвам към самосвала 8х4. Леко съм разочарована, когато установявам, че конфигурацията –
TGS 35.400 е с 9-литровия двигател D15, който ми предлага максимална мощност 400 к.с. и
максимален въртящ момент 1800 Нм, налични от
1000 до 1500 оборота. Добре де, и това е вариант
– не е нужно винаги да имаме най-мощния двигател и може би точно това са имали предвид специалистите от MAN, когато са искали да ни демонстрират тази конфигурация. Завъртам ключа
– на дисплея пред мен елегантно се появява логото на MAN и постепенно и елементите от приборното табло. На дисплея се задържа знак Стоп,
който ми показва да изчакам, докато всички системи влязат в готовност. Потегляме по магистралата към мястото на офроуд теста. Предавките
на 12-степенната MAN TipMatic Overdrive се превключват от лостче, вдясно зад волана, от същото лостче сменям автоматичен или ръчен режим
за превключване, както и режимите на смяна на
предавките в зависимост от терена – в конкретния случай имам Economy – за най-икономично
каране, Performance – когато теренът е по-тру-
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ден, и Manoeuvre – който включвам
на офроуда за прецизно маневриране. В другите два модела за строителството, които пробваме, има и
режим Offroad, а на влекача, който
тегли самосвално полуремарке, има
и т.нар. Rock-free function за преминаване по скалисти терени.
Още с първото си сядане през
февруари зад волана на новия MAN
имах усещането за изключително
удобно работно място. Сега, докато карам по магистралата и оглеждам детайлите, това усещане се затвърждава. Не мога да дам конкретна причина – примерно заради новия панел с инструменти, чийто дисплей е изцяло дигитален и с нов изглед, или заради функцията Smart
Select, с която управлявам функциите на допълнителния монитор. Но
усещането за удобство е там и аз
преставам да търся обяснение, защото си спомням, че при представянето на новите модели специалистите от MAN казаха, че са обърнали
особено внимание на връзката между човека и машината. Е, явно добре
им се е получило.
Кабината на този камион е с означение NN – тя е част от новоразработените кабини с широчина 2,24 м,
приложими при сериите TGL, TGM и
TGS. Разбирам защо домакините ни
от MAN са конфигурирали този самосвал точно с тази кабина. Независимо от компактната си дължина от
1,88 м тя предлага достатъчно пространство зад седалките, където могат да се поставят работни инструменти и дрехи. Кабината е оборудвана със стоманена броня от 3 части, гъвкаво най-долно стъпало и има
и стъпенка и дръжка, за да може водача удобно да погледне състоянието на товара в надстройката. Видимостта в страничните огледала определено е подобрена.
При движението по магистралата
наблюдавам как при включена система за круиз контрол MAN Efficient
Cruise камионът задейства системата Efficient Roll и пести гориво, а
също и как се задейства системата
за предупреждение за напускане на
лентата на движение, когато се доближавам плътно до маркировката. Така неусетно стигаме до офроуд площадката. По разкаляния терен самосвалът 8х4 елегантно преодолява неравностите, не се притеснява от големите локви и потегля по
наклон без никакъв проблем, защото системата за потегляне по наклон
ми осигурява 2 секунди, за да преместя спокойно крака си от педала
на спирачката към този за газта.
Маневреността ми се струва доста добра и после забелязвам, че на
контролното табло е включен бутонът за т.нар. Steering brake – когато

TGS 26.510
6x4H-4 – кабината
FN е от новите с
широчина 2,24 м,
но е дълга и със
спално легло.
Задвижващ
заден мост и
MAN HydroDrive
на предния
мост. Мощният
D26 с 510 к.с.
ще се справи с
претоварвания,
предавателната
кутия е с overdrive
Класически
вариант на
самосвал 8х4
с най-малката
кабина NN и
оборудван с
9-литровия
двигател D15.
От помощните
системи е
интересна
т.нар. steering
brake, която
намалява
радиуса на
завиване
Този влекач
TGS 18.470
също беше
оборудван
с MAN
HydroDrive и
задвижващ
заден мост.
При него
имаше и
режим за
движение
по скалист
терен – Rockfree function

Влекачите от серията
TGX Individual могат да се
оборудват с допълнителни
екстри съобразно с
желанията на клиента
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Типичният
TGS за
дистрибуция
– при него
можеше да
се тества
и Активен
круиз контрол
със Stop&Go
функция, както
и система
за активно
поддържане
на лентата на
движение

Този
модел е
разработен
специално
за превози
на дърва и
се задвижва
от наймощния
двигател
в гамата
на MAN –
16-литровия
D38 с 640
коня

Новият приборен дисплей е ясен и с високо качество

Долу вдясно се виждат възможните
режими за превключване на предавките

Т.нар. интелигентен селектор присъства в
цялата гама на MAN и с него се управляват
функциите на втория дисплей

Бутоните, от които се включват
системите за подпомагане
работата по офроуд терени

Паркинг спирачката е
електрическа в цялата гама

се използва тази специална спирачка, тя може
да намали до 2 м диаметърът на завъртане на
камиона. Тя се прилага при сдвоени задни мостове и когато е активирана, всъщност спира
по определен начин вътрешните колела и по
този начин намалява радиуса на завиване.
На офроуд площадката се прехвърлям на
още един вариант от камионите за строителството – той вече е с най-мощния вариант на
двигателя D26 – 510 к.с., с конфигурация 6х4
и системата MAN HydroDrive на предния мост,
снимам набързо и влекача със самосвално полуремарке, който е третият вариант от строителните камиони в този тест драйв. Той също
е оборудван с MAN Hydrodrive и се задвижва
от типичния D26 с 470 к.с. Посланието е ясно
– вариантите и комбинациите за строителните камиони са много и всеки може да подбере
конфигурацията за своите нужди. Времето за
офроуд тестове ни изтича и се връщаме обратно в изходния пункт, като минаваме този път
през междуградски пътища и красиви баварски селища.

Луксът да бъдеш уникален
Още при представянето на новите TGX
от MAN обърнаха внимание и на серията
Individual, която позволява на клиентите да
избират как да оборудват камиона си. В случая имам възможност за едно кръгче с такъв
луксозен камион – големият 16-литров двигател D38 с мощност 580 к.с. осигурява комфортно преживяване на пътя, особено след
като съм слязла от камион с D15. Но най-впечатляващото тук е вътрешният лукс на кабината – най-просторната кабина GX, кожен волан,
кожени седалки с лумбална опора, настройка
за раменете, подпора за главата и всевъзможни нагласявания – например 9 нива на височината в зависимост от теглото на водача, кабината е оборудвана и с микровълнова печка и
кафе машина... И този лукс може да бъде специфициран и поръчан, стига клиентът да прецени, че му е необходим.

В заключение
Лостчето за управлението на предавките
и моторната спирачка е ново, компактно и
удобно
ноември 2020

Микровълнова печка и кафе
машина са част от оборудването
на серията TGX Individual

След толкова месеци на липса на тестове преживяването с MAN определено беше
вдъхновяващо, още повече че в новата гама
на MAN определено има какво ново да се види
и да се тества. С две думи, лъвска работа. K

Задвижвани от

КОМФОРТА
Превъз
ходна
циклич
на
устойчи
вос т

Най-мощният акумулатор за товарни автомобили в
гамата на Bosch с AGM технология и патентована
решетка Power Frame®.
Поддържа старт/стоп системите; специално проектиран за
усъвършенствани хотелски функции с отопление/
охлаждане при паркиране; осигурява надеждна енергия на
камионите с много консуматори за пътуване на дълги
разстояния; безотказен и след много дни на пътя и при
нисък заряд.
boschaftermarket.com/bg/bg

Каквото задвижва вас,
задвижва и нас.
ноември 2020
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ЕЕТС: DKV BOX Europe ще
отчита пътни такси в Унгария

ABSTRACT IN ENGLISH

EETS: DKV BOX EUROPE
to Settle Tolls across
Hungary
DKV starts with the pilot phase
for the settlement of tolls via
the DKV BOX EUROPE in
Hungary. The Hungarian HUGO toll system includes all
highways, express roads and
national roads. DKV customers can already use the DKV
CARD to pay tolls in Hungary

Д

оставчикът на услуги за мобилност
DKV стартира пилотната си фаза за
отчитане на пътни такси в Унгария
чрез DKV BOX EUROPE. Унгарската система за таксуване HU-GO включва всички магистрали, скоростни и републикански пътища. Клиентите на DKV вече могат да използват DKV CARD за отчитане на
пътни такси в Унгария. С DKV BOX EUROPE
съвсем скоро DKV ще предложи ефективна и изгодна трансгранична алтернатива
за Унгария с модерни услуги с добавена
стойност.
„Понастоящем нашите клиенти могат да

използват DKV BOX EUROPE, за да платят
безкасово пътни такси в Германия, Белгия,
Франция, Австрия, Испания, Португалия,
България, както и тунелите Warnow, Herren
и Liefkenshoek. Гордеем се, че много скоро
ще можем да добавим и Унгария към този
списък“, казва Жером Льожьон, управляващ директор Пътни такси в DKV. „По този
начин преминахме през още един важен
етап по пътя към свързването на цяла Европа чрез едно бордово устройство. Скоро
ще последват и други страни“, добавя той.
Клиентите на DKV се възползват от изгоден
процес по отчитане на таксите чрез метода

на отложено плащане, който ще има положителен ефект върху тяхната ликвидност.
През последните години Унгария се превърна наред с Чехия във важен логистичен
пункт в Централна и Източна Европа. За Украйна, Румъния и някои балкански страни
пътят към пазарите на ЕС почти неизбежно води през Карпатския басейн, а за Хърватия Унгария представлява алтернатива на
съседна Австрия. За значението на Унгария
като транзитна държава между Северна/
Западна и Източна/Югоизточна Европа е
показателен и фактът, че през страната минават четири транспортни коридора на ЕС.

За допълнителна информация, моля, посетете www.dkv-euroservice.com K

DKV Euro Service
Повече от 85 години DKV Euro Service е един от водещите доставчици на услуги за логистиката
и транспортната индустрия. От безкасовите разплащания на над 140 000 приемащи пункта на различни марки, до отчитане на пътни такси и възстановяване на ДДС, DKV предлага широка гама от
услуги за оптимизиране и управление на автомобилни паркове в цяла Европа. DKV Euro Service е
част от DKV MOBILITY с над 1200 служители. През 2019 г. групата постигна обем на транзакциите
от 9,9 милиарда евро и е била активна в 42 държави. В момента повече от 4,2 милиона DKV карти
и бордовите устройства се използват с над 230 000 договорни партньори. През 2020 г. DKV CARD
беше отличена за най-добра марка в категорията горивна и сервизна карта за 16-ти пореден път.
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Actros 5 и New Sprinter –
звездите на Mercedes-Benz
Последните новости
в Actros 5 и New Sprinter –
две от звездите на
Mercedes-Benz,
бяха представени от Силвър
Стар с тест драйв
в Пловдив

А

ктуалният носител на престижната награда Камион на годината 2020
Mercedes-Benz Actros и най-новото поколение на легендарния транспортер
Mercedes-Benz Sprinter бяха звездите еднодневния тест драйв, организиран от Силвър
Стар, генерален дистрибутор на немската
марка за България. Поканените на събитието в търговско-сервизния център на Силвър Стар в Пловдив журналисти имаха възможност в топлия октомврийски ден да се
запознаят отблизо с двата иновативни и популярни модела, както и с пълната гама от
продукти и услуги, предлагани от MercеdesBenz в България. И, разбира се, да тестват
товарни, лекотоварни и леки автомобили с
трилъчата звезда на предната решетка.
Обявеният през миналата година за международен Камион на годината 2020 Actros
е най-иновативният камион в тежката гама.
Но дори актуалното пето поколение на модела, което бе представено преди около 2
години, се усъвършенства и надгражда постоянно.
Над 40 бяха иновациите в Actros 5, обявени при премиерата му. Те са групирани в седем основни направления и системи.
Революционният Multimedia Cockpit се
прилага за пръв път при тежкотоварни автомобили. Уредите от контролния панел и
централната конзола са заменени от два
таблета, чрез които водачът черпи информация за автомобила и управлява всичките
му системи, а бутоните вече са в историята.
Освен дисплея пред волана стандартното
оборудване включва и един 10-инчов централен дисплей, който замества инструменталното табло и обединява управлението на
радио, вътрешно и външно осветление, навигация, цялата функционалност на телематичната система Fleet Board, настройките
по автомобила, климатичната инсталация и
отоплението, приложенията Apple car play и
Android Auto. MB Truck App Portal пък позволява свързване на автомобила и системите
му с Daimler App или различни мобилни приложения на трети страни.
Втората революция е системата Mirror
Cam, при която страничните огледала са заноември 2020

менени от широкообхватни камери и два екрана на А-колоните вътре в кабината. Това
води до редица предимства част, от които
по-добрата видимост при всякакви атмосферни условия и осветеност, по-ниско въздушно съпротивление…
PPC 5 (Predictive Powertrain Control 5) –
системата за интелигентно управление на
силовата линия съобразно релефа на терена за движение, вече отчита и ограниченията на скоростта по маршрута за движение, както и безопасните скорости на вземане на завоите. Самостоятелно, без никаква намеса на водача PPC 5 ускорява или забавя автомобила, с което повишава нивото
на безопасност и ефективност на движение
на композицията.
Активният спирачен асистент от четвърто поколение ABA 4, който е серийно оборудване, вече реагира и спира напълно автомобила при скорости под 50 км/ч, ако в
опасната зона пред него се появи пешеходец, а водачът не реагира адекватно.
Системата за свързаност Mercedes-Benz
Uptime осигурява отдалечено следене на параметрите на автомобила по всяко време и
предлага диагностика в реално време. Това
позволява планиране на текущо обслужване, както и на спешни и неотложни ремонти с цел намаляване на престоите в сервиза.
Черешката на тортата при Actros 5 е системата Active Drive Assist (ADA), която в комбинация с PPC 5 на практика качи модела
във второто ниво на автономното шофиране. Освен че автоматично поддържа зададената скорост и дистанция от движещото се отпред превозно средство, при добра
маркировка ADA активно държи автомобила в избраната лента за движение и чрез корекции на волана следва всички извивки на
пътя. При първоначалното внедряване на
системата, ако водачът пусне кормилото,
след 40 секунди системата алармираше,
а след минута се изключваше. В най-новата си версия ADA предупреждава последователно със светлинен символ на арматурното табло и със звуков сигнал. Ако водачът
не поеме управлението, системата включва
аварийните светлини, поставя автомобила

ABSTRACT IN ENGLISH

Actros 5 and New
Sprinter – The Stars of
Mercedes-Benz
The latest innovations for Actros 5 and New Sprinter – two
of the stars of Mercedes-Benz,
were presented by Silver Star
with a test drive in Plovdiv.

Иновативният Actros
и бестселърът
Sprinter приковаха
вниманието в
Пловдив

в дясната част на избраната лента, спира го
напълно и отключва вратите.
По време на събитието в Пловдив бяха
показани и най-новите функционалности
на Fleet Board – системата за управление на
парка на Daimler. Освен редицата нови възможности при нея, новото е, че при Actros
5 хардуерът за нея вече е серийно оборудване. А основното ѝ предимство пред конкурентните системи е, че тя работи с пълна функционалност дори когато се монтира
при други марки автомобили.
Новият Mercedes-Benz Sprinter също бе
детайлно представен в Пловдив. Еталонът
при лекотоварните автомобили покрива гамата от 3 до 5,5 тона и има вече 25-годишна история. Третото му поколение се предлага с класическото задно предаване, но
вече и с предно предаване, както и във вариант 4х4. Налични са две колесни бази няколко дължини и височини, както и над 100
различни варианта на изпълнение. Моделът
е изключително иновативен, нивото на оборудване и наличните функции идват директно от леките автомобили на марката. Гарантиращата висока функционалност и свързаност мултимедийна система MBUX, която се използва и при Actros, пък е проектирана и разработена в България. Типично за
марката при новия Sprinter са на разположение всички познати системи за сигурност и
в помощ на водача, сред които е и асистент
за стабилност при силен страничен вятър.
Новите Actros и Sprinter бяха на разположение за пробно шофиране в Пловдив, както и леки и лекотоварни модели от цялата
гама на немския производител. K
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Георги Вълканов, собственик и управител на Дриймс Транс:

Не всичко в Пакет Мобилност е лошо
Дриймс Транс е една
от големите български
транспортни фирми, която
отдавна е утвърдена и
на европейския пазар.
Създадена е преди повече от
17 години. Много преди да се
заговори за Пакет Мобилност,
компанията имаше офиси в
западни държави. Списание
КАМИОНИ разговаря с Георги
Вълканов, собственик и
управител на Дриймс Транс, за
ситуацията в бранша у нас и в
Европа и за последствията от
Пакет Мобилност 1 и Брекзит
ноември 2020

– Г-н Вълканов, ако почнем отзад –
напред, какво ново при вас?
– Новото е, че се опитваме да диверсифицираме бизнеса си географски, за да не
сме зависими от малко на брой релации.
Развиваме и различни видове транспорт
– освен стандартни и мегаремаркета вече
имаме и фургони, хладилници, ремаркета със сменяеми надстройки, ремаркета за
превоз на рулони. Идеята е да сме гъвкави
и ако някъде не върви, да можем да компенсираме с друго. Започнахме този процес от
2016 г. Тогава и през 2015 г. навлата спаднаха много рязко, по-лошото беше не смъкването на цените, а това, че пробезите започнаха да падат. До 2015 г. правехме по около
12 000 км средно на камион на месец, след
което този показател се влоши рязко.
– На какво се дължеше това?
– На свръхнасищане на пазара с камиони. В месеците преди коронакризата оценявахме, че на пазара – говоря глобално за
Европа, броят на камионите е с 15 на сто поголям от обемите на предлаганите товари.
Ситуацията се влоши още през 2015 и 2016
г. Тогава ЕЦБ заложи на много ниски лихви
и беше лесно да се финансира покупката на
нов камион – на финансов или на операти-

вен лизинг. Много играчи на пазара увеличиха парковете си. Навлязоха и много нови
компании, много от които не бяха транспортни, но като съпътстващ бизнес решиха да развиват международен транспорт
– търговци на зърно, производители на
олио… Изведнъж броят камиони се увеличи
драстично във всички европейски държави.
Така стигнахме до пробези около 9000 км
средно на месец на камион през 2019 г. или
110 000 км средно на година. При годишни
пробези преди това от над 140 000 км този
спад влияе върху бизнеса много повече от
спада на цените на превозите или вдигане
на цените на горивото. Защото, ако цената
на навлото падне с 2–3 цента, е неприятно,
но загубата на 1000 км пробег се равнява на
5–6 цента по ниско навло, при 2000 км говорим вече за 10 цента. И точно това се случи тогава.
Опитахме се да оптимизираме разходите, но има един момент, след който не можеш – пътните такси са константа, ако инвестираш в нови камиони, разходът на гориво е по-нисък, но пък през цялото това
време растяха заплатите на шофьорите,
увеличаваха са такси, акцизи… и рентабилността в Европа намаля много.
Накрая дойде пандемията от COVID-19,
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която подейства като катализатор на нашите
проблеми и всъщност ускори процеса райтсайнзинг, както го наричам аз – правилно оразмеряване на флотите. Някои компании спряха да растат, други намалиха бройката камиони, някои излязоха от пазара и дори в Германия има масови
фалити. В същото време употребяваните еврошестици, с които работим, е трудно и почти невъзможно да се продават извън ЕС, както преди
– в Близкия изток и арабските страни. Там някои
от клиентите вече си купуват нови китайски и индийски камиони.
– Вие как процедирахте с парка и с какви
автомобили и ремаркета работите?
– Ние не сме редуцирали бройката, просто
спряхме да увеличаваме парка от миналата година. Сега работим с 375 влекача. Най-много от
тях са Mercedes-Benz Actros – 129, включително
около 50 броя от новия модел с MirrorCam. MAN
са 121, DAF – 60, Volvo – 54 – от тях около 30 с турбокампаунд, Scania – 11.
Средната възраст на парка е под 3 години, а
средният пробег – около 310 000 км. Около 60 камиона са Евро-5, а другите са Евро-6. Политиката ни винаги е била да експлоатираме камиона
до около 1 100 000–1 200 000 км пробег. Разделяли сме се и по-рано, ако получим добра цена.
Ние търсим себестойност на влекача в центове
на километър и ако някой предложи добра цена,
продаваме и по-рано.
При ремаркетата от 2016 г. основно купуваме
Schmitz, а преди това и Kögel и Krone.
– Какви са впечатленията от новия Actros?
– Хората са така устроени, че в началото оспорват всичко ново. Моделът обаче има много
предимства. На първо място са камерите за обратно виждане – яснотата на образа през нощта,
в дъжд и мъгла… Това при традиционните огледала го няма. MirrorCam дава и сигурност – виждаш края на ремаркето при прибиране след изпреварване и при паркиране. През нощта би могъл да видиш какво става около камиона, без да
светваш или слизаш. Може би трябва да дойде
ново поколение водачи, защото старите малко
по-бавно свикват с новостите. Както и при телематиката, напоследък се използват смартфони,
апове и това отнема време за привикване, но се
справят. По същия начин трябва време да свик“ IMPARGO
,

Средната
възраст на
парка на
Дриймс Транс
е под 3 години

нат с новото РРС в Actros. Винаги има спор кой
е по-добър – шофьорът или автоматиката на камиона. Повечето водачи мислят, че те са по-добри, но докато не го пробват, няма как да знаят,
че не е така. Аз съм сигурен, че във времето това
ще е базата за развитие. При Actros изключително важен за сигурността и за комфорта на водача е и ADA, който активно поддържа лентата на
движение.
При новия Actros са постигнати значителни
успехи и с горивната ефективност. Това важи,
разбира се, за всички нови модели на отделните
марки. Моделите от 2014 г. имат разход с 4–5 л
на 100 км, по-висок от тези от 2019 г. Това е много, защото за европетиците и пътните такси са с
1 цент на километър по-високи, ремонтите са с
3–4 цента по-скъпи и накрая излиза, че това ти
струва колкото лизингова вноска. Това е мотив да
се мисли ако не за увеличаване, то поне за подмяна на парка.
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Georgi Valkanov from
Dreams Trans:
Not Everything in
Mobility Package Is Bad
Dreams Trans is one of the largest Bulgarian transport companies, and well established
on the European market. Long
before Mobility Package, the
company had offices in Western European countries. KAMIONI magazine talks to Georgi
Valkanov, owner and manager
of Dreams Trans, about the situation in the industry in Bulgaria and Europe, and the consequences of Mobility Package 1
and Brexit.

– Кои са основните ви дестинации сега?
– Покриваме цяла Европа – от скандинавските
държави до Испания, Англия, Австрия... Имаме и
прави и обратни курсове от и за България. Правите курсове, за съжаление, от доста време са
рентабилни само със стари камиони, с нов камион не става. При регионални превози – също. Ако
возиш от Гърция до други страни в региона например, трябва да купуваш камиони втора употреба. Ние просто използваме по-старите, които са свободни от лизинг.
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Във флотилията на
компанията има и по-леки
камиони

С новите сметката
не излиза като цена на
превоза и себестойност на камиона. Ако
купиш един камион за
80 000 евро и го продадеш за 10 000 евро
след 1 млн. км, той ще
ти е струвал 7 цента
на км. Нашите сметки
показват, че камионът
като стойност на притежание трябва да ти
струва 2 цента на км,
за да работи в България или в региона. Затова ние пращаме голямата част от камионите да работят в Западна Европа и след 800
хил. км ги прибираме да работят тук на прави
курсове или регионално. Ако купиш нов камион,
това си има предимства – сервизното обслужване и икономичността. Но след милион километра
новият камион ти е струвал 7 цента на километър. А и малко фирми карат по милион километра. Повечето колеги продават на 400–500 хил.
км. Цените обаче са толкова сринати, че ако продадеш такъв влекач за 27 000–28 000 евро, ти остават около 54 000 евро. На 400 000 или 500 000
км се получава себестойност на камиона 11–12
цента на км. Ако съпоставиш това с моментните цени за правите и обратните курсове, не излиза математиката. Не говоря за някои специални проекти при регионалните превози като камиони на газ. Говоря за регулярни превози, при които правиш по 9000 км на месец на камион.
– Как работи браншът след настъпването
на пандемията?
– Казах вече, че в Европа има фалити и намаляване на парковете. Влиянието на пандемията
в Европа е по-голямо, отколкото върху българските фирми. На Запад получават държавни помощи, за да не работят, и за тях е по-изгодно да
спрат част от камионите си, вместо да работят
на загуба. Така ние в момента правим не рекордни, но нелоши пробези. Ако това продължи, можем да се върнем на нивата от 10 000–11 000 км
месечен пробег на камион или – 120 000–130 000
км за цялата флота. Надявам се това да продължи, защото за нас пробегът е много по-важен от
цените.
– Продължава ли недостигът на шофьори?
– Проблемът не е в шофьорите. Проблемът е
в прекалено голямата бройка камиони на пазара.
Точно бълването на камиони на пазара след 2015
г. доведе до остра нужда от шофьори. Ако сте забелязали, дори при тестовете за ефективност на
камионите напоследък се залага годишен пробег от 110 000 км, докато преди всички сметки
се правеха при 150 000 км на година. Голямата
бройката камиони намали пробезите и предизвика нужда от шофьори. Работата остана същата, а бройката камиони растеше непрекъснато. С
15–20 на сто по-малко камиони и водачи можем
да свършим същата работа, която вършим сега.
Затова се появиха и тези изкуствени проблеми,
които се въвеждат със закона Макрон – за да се
урегулира пазарът.
Иначе тази година е странна. Заради корона-
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вируса почивките на водачите започнаха по-късно. Нямаше слизане от камионите покрай Великден и абитуриентските балове. Отпуските започнаха малко по-късно и тогава се усети липсата на
водачи. Заради коронакризата се наложи да намалим заплащането на водачите, после възвърнахме част от възнагражденията. Навремето аз
осъзнах, че с шофьорите сме скачени съдове и
бях сред първите, които вдигнаха сериозно заплащането на водачите. Не може да работим в
Европа и да даваме на българския шофьор помалка заплата от тази в Германия, защото той ще
отиде в немска фирма. Ние трябва да предлагаме относително адекватни условия и да имаме
предвид, че ако отиде в немска фирма, водачът
ще има солиден отпуск и осигуровки, които ще
му гарантират немска пенсия. Така че нетните заплати трябва да са относително еднакви, защото
един камион в престой ти излиза много по-скъпо
от това да платиш добре на водача му.
– Какво е мнението ви за Пакет Мобилност
и как българските фирми могат да се справят с него?
– Планът Макрон създава много проблеми, но
не всичко в него е лошо. Едно от добрите неща
е урегулирането на пазара, което ще доведе до
намаляване на бройката на камионите. Добре е
да има регулиране на пазара и по-висока бариера за това да влезеш на него, което досега не
беше така.
От четирите подпакета на Мобилност 1 найопасен е този с командироването на водачите и
прибирането на водача на 4 седмици.
Ние работим в Европа, защото България има
свърхкапацитет в транспорта. Да забраниш на
български компании да работят на пазара в Западна Европа е все едно да забраниш на американците да произвеждат повече айфони, отколкото се купуват в Щатите, или на французите – повече шампанско, отколкото се изпива във
Франция.
Ние предлагаме добър транспорт още от времето на СИВ. Имаме капацитет, управленски
структури, традиции и опит. Но имаме и много
повече камиони, отколкото ни трябват за собствени нужди. За да преодолеем това, има варианти. България трябва да строи заводи и след
6–7 години този проблем няма да го има. Заводите и логистичните центрове, построени у нас,
ще имат нужда от транспорт. Неизбежно и вътрешното потребление на България расте – преди кризата вносът и износът се увеличаваха всяка година. Така товарите от и за Европа ще се изравнят с камионите, които имаме. Не мога да
кажа точно кога, но смятам, че след 5–6 години
самите ние може да станем защитници на плана Макрон.
В момента чакаме предписанията за прилагане на Пакет Мобилност. Надявам се, че при тези 4
седмици за връщане на шофьора в България ще
се спазят предписанията той да може да избира дали да се прибере. Не можеш да го вържеш с
белезници и да го пратиш вкъщи.
С връщането на камиона на 8 седмици, макар
и трудно, също можем да се справим. Тук административно проблемът е за фирмите, които работят в Европа, но ще засегне косвено и тези,
които возят прави и обратни курсове. Те ще изпитат финансова тежест от навлизането на превозвачите, работещи вътрешно в Европа на тех-
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ния пазар. Затова трябва да се направи оценка за
колко камиона става въпрос – 15 000–20 000. Щом
тези камиони трябва да се прибират на 8 седмици, трябва да се види дали това вече не се прави
така или иначе, защото средната продължителност на престоя на българските шофьори в Европа е горе-долу такава, новите водачи не искат да
стоят по три и повече месеца там. Така че мисля, че
след година и два-три месеца връщането на камионите ще го правим без много последствия. Не казвам, че няма проблеми с Пакет Мобилност, защото
има колеги, които не си прибират камионите толкова често, но казвам, че не всичко в плана Макрон е
лошо. Защото има много западни компании, които
са тежки наши конкуренти и регистрират камионите си в България, без да се появяват тук. Плащат
ниски данъци, но тук нямат администрация, база,
сервиз… Сега те ще трябва да пререгистрират камионите си. Защото, ако трябва да прибират камиона до България, дали няма да им е по-трудно да се
конкурират с нас при обратните и правите курсове?
Така че това, което е лошо за нас в пакета, е лошо и
за западните фирми – пощенски кутии и дори за реални западни компании със стотици камиони с българска регистрация.
Или ако погледнем реално – връщането на водача на 4 седмици е много лошо и дано да има някакво положително развитие. Връщането на камиона на 8 седмици е изпълнимо. Това, което е абсолютно неизпълнимо, са изискванията за командироването. Ако ни задължат при работа между Германия, Англия, Франция, Дания да плащаме осигуровки на тяхната база, ние ще станем много поскъпи, отколкото, ако камионите ни са с номера на
тези държави. Не е ясно и какво ще се отчита за работен ден – само шофирането или и престоите на
рампата. Ако работният ден стане 12 часа и трябва да осигуряваш водача на 120 евро на ден примерно? Ако трябва да плащаме осигуровки върху
заплати от 1800–2000 евро, ние вече няма да имаме никакво преимущество. Ще станем по-скъпи от
техните фирми и това е целта. Така че ще имаме
само два възможни варианта, или да си редуцираме парка до бройка, която да може работи пълноценно България – Европа – България и в региона,
или да релокираме бизнеса си там. Така, щом един
камион е с българска регистрация, ще работи регионално – Турция, Гърция, Румъния, и ще прави
курсове до Европа и обратно. Флийтът, който обслужва България, ще бъде толкова, колкото консумираме. Не казвам, че не може да имаме и повече
камиони. Ние имаме много силни позиции в Гърция, Турция. Превози, които преминават през България, може да се обслужват от български превозвачи и това, смятам, че ще се засилва. Или флий-

тът ще трябва да се преориентира тук, но не повече от нужното за работата, защото иначе ще паднат
цените. А за камионите, които са в повече, може да
се търси работа към Близкия изток.
– Всичко това звучи логично, но не изглежда
лесно за изпълнение…
– В цялата ситуация виждам шанс за България.
В момента стоки, които се произвеждат в Европа, нерядко минават през 7 – 8 завода и няколко
държави. Една част идва от Испания, друга от Италия, накрая продуктът се сглобява в Германия. Ако
бъдат ограничени възможностите на по-евтините
транспортните оператори за достъп до европейския пазар, самите производители ще решат, че е
по-изгодно да произвеждат на друго място. Защо
трябва да возиш чак от Испания, като можеш да го
правиш от Румъния или България. При положение
че тук и производството, и транспортът ще са ти
по-евтини. Сега нас ни принуждават да возим на
ниски цени в Европа. Но когато там остане да вози
французинът, който е по-скъп, този, на когото му
е нужен транспорт, ще се сети, че му е по-изгодно, ако товарът му тръгва от България например.
Или планът Макрон може да придърпа производства към България.
– Как стои въпросът с Брекзит за вас?
– Имаме доста голяма експозиция в Англия.
Предвиждам, след приключването на Брекзит,
транспортът от България и Европа до Англия да не
е по-сложен, отколкото е сега до Швейцария. Във
Великобритания живеят 67 млн. души. Когато се
събудят след Брекзит те пак ще имат нужда от лекарства, кафе, части за колите си, които се внасят.
Както и ние ще имаме нужда от това, което се произвежда там. Със или без споразумение търговията ще продължи. Въпросът е да направим така, че
да не стане много скъпо да задоволяваме техните потребности, а ние да продължим да купуваме
това, което произвеждат там. Ще има митнически
формалности, възможно е да има и мита. Но Англия и сега е неприятен пазар. Шофьорите не го
обичат – кара се на обратната страна, паркингите
не са безопасни, платените паркинги при 45-часовите паузи са скъпи…
Смятам, че ситуацията няма да е нонивент. Както и с плана Макрон. И в двата случая ще има болка за много хора, но ситуацията е преодолима. K

„... ако погледнем
реално –
връщането на
водача на
4 седмици е много
лошо и дано
да има някакво
положително
развитие.
Връщането
на камиона на
8 седмици е
изпълнимо.“

Въпросите зададе
Лъчезар АПОСТОЛОВ
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Веригата на доставки –
накъде след COVID 19?

Логистичната конференция потърси пресечната точка
на иновационните решения и иновационното мислене
2020 г. ни изправи пред непозната и без предупреждение криза, но логистичното събитие на
годината се проведе на 27 октомври в София Ивент Център при строги мерки за сигурност на
хората в залата на София Ивент Център (SEC). В реално време събитието беше излъчвано онлайн
за участници, които го проследиха от своите офиси и домове

Д

Снежина
Баджева

ългоочакваният форум (находчиво наречен от един лектор „красиво, свежо и уханно цвете в сегашния студен и враждебен свят“) бе открит от Снежина Баджева, управител
на Българска Транспортна Преса и организатор на Логистичната бизнес конференция.
„Обърнахте ли внимание на темата
на дискусионния панел – Стратегиите на
бъдещето – най-доброто от двата свята
– светът преди и светът след Covid-19.
Е, едно от най-добрите неща от „стария“
свят е личната комуникация между хората... Затова не можехме да позволим на
трудната 2020 година да прекъсне тази
комуникация. Затова и организирахме
това събитие така – на живо и онлайн.“

Между аналоговия и
дигиталния свят
С кратка уводна лекция „Какви са успешните стратегии на бъдещето след
Covid 19“ Хю Уилямс, вицепрезидент
на EFESO Consulting Group, даде старт
на първия дискусионен панел на конференцията. Той започна с мисълта, че ако
темпът на промяната отвън е по-бърз от
темпа на промяната отвътре, тогава краят е близо. Фирмите трябва да се променят по-бързо отвътре, за да могат успешно да се справят с пазарните условия извън тях. В противен случай винаги
ще са в положението на догонващи.
Според него голямата поука от Covid
19 за фирмите е, че трябва да се съсре-

ЛОГИСТИКА » ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИ – НАКЪДЕ СЛЕД COVID 19?

Николай Божилов

Мариета Григорова

доточат в създаването на стойност при клиента,
така че той да бъде щастлив.
След това Хю Уилямс пое ролята на модератор и даде думата на панелистите за дискусия по
темата „Стратегии след кризата: Утрешният ден
– най-доброто от двата свята“.
„За съжаление, иновациите и технологиите в
много компании от бранша са мираж – коментира Николай Божилов, председател на Съвета на
директорите на Юнимастърс Лоджистикс. – Промените настъпват, но голяма част от компаниите не са достатъчно напреднали. 2021 г. ще бъде
много трудна за повечето фирми. Това се дължи на ниското ниво на дигитализация и слабата
фирмена култура.“
„Има много проблеми в глобалния модел на
веригата на доставки, които кризата ги извади
на повърхността – каза Мариета Григорова, управител на Гебрюдер Вайс. – Няма такова нещо
като стар свят, той си замина. Има нов свят, който създаваме минута след минута, ден след ден.
Трябва да постигнем най-доброто съчетание
между дигиталния свят и човешкия начин на мислене на действие. Дигитализацията не е панацея – тя улеснява фирмите, но трябва да се мисли и за професионалното развитие на хората.“
„Няма нов свят, а нови предизвикателства –
продължи нейната теза Ивайло Славов, главен
изпълнителен директор на BULPROS. – За да се
подобри бизнесът, той трябва да продължи да се
дигитализира. Предизвикателството пред интеграторите е, че трябва добре да познават бизнеса на своите клиенти, за да могат да го подобрят. Ние трябва да създаваме стойност за нашите клиенти и също така да можем да ги образоваме какво софтуерът може да направи за тях.“
„Разбирането и културата в една организация е нещо, което е важно за всяка фирма, но и
за всеки бранш. Защото корпоративната култура
е нещо много мощно и силно“, смята Александър Гечев, управител на Ренус България. Според него културата на правене и управление на
бизнеса зависи от интелектуалното ниво на мениджърите и от нивото на гъвкавост и адаптивност на служителите. И успех има там, където

Ивайло Славов

Светослав Тодоров

иновационното решение се среща с иновационното мислене.
„Трябва да създадем стойност за нашите клиенти, като ги образоваме какво може да направи софтуерът за тях – допълни го Светослав Тодоров, управител на Белуга Ай Ти. – Да им покажем как една малка промяна може да им спести време и да им донесе допълнителни печалби.
Организациите трябва да са отворени към възможностите. Останалото трябва да дойде от доставчиците.“

Дистанционна работа,
автоматизация и ефективност
„Мениджърите и специалистите се сблъскват
с различни предизвикателства, които са съществували преди COVID-19 и ще ги има и след него“.
Така започна своята презентация на тема „Интелигентен флийт мениджмънт за оптимизиране
веригата на доставки“ Делян Костов, управител
на Frotcom България. Той представи системата
за управление на автомобилния парк Frotcom,
която допринася много ползи за всички компании, притежаващи автомобилен парк, без значение от големината му. Г-н Костов обърна внимание на 3 ключови предимства на платформата
– дистанционна работа, автоматизация и ефективност.
„Пътят на успеха – хора via технологии” бе
тема на презентацията на Ивайло Цанов, мениджър Бизнес развитие в Транспрес. Той отбеляза, че процесите на дигитализация в компанията са започнали доста преди COVID-19, което помогнало на екипа да премине през предизвикателствата, които ни връхлетяха през тази година.
Ивайло сподели добрите практики на компанията, в която са възприели гъвкави подходи с внедряване на готови решения, адаптиране или разработване на специален софтуер за конкретни
нужди на процесите.
Дигитализацията е като брака. Така формулирана, презентацията на Явор Панталеев, прокурист на Ойрошпед и член на Съвета на дирек-

Хю Уилямс

Александър Гечев
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Делян Костов

Марек Рожицки
и Ян Кер

Ивайло Цанов

Минко Лазаров

торите в Ойрошпед, и Минко Лазаров, управител на Техникъл Сълюшън, предизвика интереса на аудиторията още преди старта на панели и бе коментирана по време на разговорите на
кафе с лекторите. Умело водещи диалог помежду си, двамата споделиха своя опит и идеи как
да се намери точното решение за дигитализацията. Минко Лазаров посочи, че няма универсална формула за успеха. С промяната на бизнеса
непрестанно се променя и формулата на успешната дигитализация. В 15 стъпки Явор Панталеев
очерта как да „направим“ дигитализацията.
Ивайло Славов, главен изпълнителен директор на Bulpros, говори за дигитализация на последната миля. „AI може да играе огромна роля в
последната миля като ключов компонент, осигуряващ уникално клиентско преживяване, давайки на клиента моментална информация за пратките, както и способността да ги управлява 24
x7x365 – каза лекторът. – Бързата дигитализация
на веригата за доставки и използването на различни устройства станаха критични за осигуряване на правилното ѝ функциониране.“
Товарът има история, която трябва да чуете
– темата на Калоян Василев, търговски представител и мениджър партньорски програми в
Bosch.IO – софтуерна дивизия на Robert Bosch

Явор Панталеев

Калоян Василев

също бе посрещната с голямо очакване. Лекторът разказа за решението Track and Trace, базирано на интернет на нещата, което е подходящо
за всяка една точка в логистичната верига. Защото товарът пътува много километри, минава през
много ръце и с помощта на IoT вече е възможно
да начертаем дигиталната хронология на маршрута и да знаем по всяко време как точно протича пътуването.

Как да спечелим
последната миля?
Подобно на Хю Уилямс от своя офис дигитално влезе в залата на конференцията и Марек Рожицки, управляващ партньор в Last Mile Experts
Ltd., специализирана консултантска компания в
областта на куриерски, експресни и колетни услуги (CEP), електронна търговия и доставки в последната миля. Неговата презентация протече
като диалог с Ян Кер, специалист в куриерските
доставки, като целта беше участниците в конференцията да се запознаят с мисленето на Амазон
и защо глобалният онлайн търговец се интересува от последната миля.
„Мисля, че играчът, който ще промени българската последна миля, е Алибаба, който ще бие
Амазон на Балканите. Амазон е далече, а Алибаба вече закупува акции в балкански онлайн оператори.“
Един от въпросите, задаван на глобално ниво,
е как ще се възстановят веригите на доставки
след COVID-19? По темата говори Моника Митева, директор „Маркетинг и продажби“ в DHL
Express България. Базирайки се на доклад на
DHL, тя анализира на какви изпитания са подложени мениджърите на веригите на доставки, които трябва да планират разходи под натиска на силни колебания във възстановяването на
световната икономика. Според доклада в новото нормално веригата на доставки вече поема
посока към инвестиции в по-малки и по-широко разпръснати складове в непосредствена близост до клиентите, а не големи централно разположени съоръжения.
Лекторите Станислав Димитров, управител
на Карго планет, и Светослав Тодоров, управител на Белуга ИТ, бяха озаглавили съвместната
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Моника Митева

Станислав Димитров

си презентация „Системната интеграция – ключ
към повишаване на ефективността в логистиката
и транспорта“. Двамата доказаха не само колко
е важна срещата на логистиката с информационните технологии, но и колко е важно софтуерният интегратор да познава операциите в склада и
пътя на доставките.
Станислав Димитров запозна аудиторията с
кухнята на спедицията и с предизвикателствата,
с които се сблъсква неговата компания, която в
момента работи активно с 100 български фирми.
Светослав Тодоров пък разкри пред аудиторията
как на практика работи WMS решението за автоматизация и интеграция в склада, което внедрява в Карго планет.
Антон Крантев, ръководител екип „Интелигентни видеорешения“ в Коника Минолта България, представи устройства за контрол на достъпа, които нарече компютри с очи. Устройствата,
които Коника предлага, започват да следят всяко движение още от паркинга и да сигнализират
какъв тип превозни средства се движат там, разпознават номера на автомобили. С умните камери могат да се управляват паркоместата пред
всяка сграда.
Брекзит дойде още през 2016 г. и 4 години
бяха проспани. С тези думи Милен Райков, съдружник „Данъци и право“ в EY България, Македония, Албания и Косово, започна своята презентация „Търговията със стоки след Брекзит“.
Лекторът посочи, че след „преходния период“ на
31 декември 2020 г. Обединеното кралство става
трета страна и ще важат произтичащите от този
факт митнически, ДДС и акцизни разпоредби за
внос/износ. „Не всяко облекчение, което сме
имали досега, може да гарантира, че няма да
имаме административни тежести в UK от 1 януари 2021 г.“, коментира експертът.

Знание и диалог
За управлението на логистични центрове с
програмния продукт StoreIT говори Красимир
Димитров от А1 България. Първоначално той
разгледа особеностите на логистичните центрове и разликите между тях и обикновените складове. Особено важно в случая е интеграцията на
складовия софтуер с ERP системите на наемателите. Подробно бяха разгледани възможности-

Антон Крантев

Милен Райков

те на продукта за калкулация и фактуриране на
предоставените услуги според различните операции – наличности, доставки, транспорт, изписвания и експедиция.
На процеса на подбор на WMS беше посветена лекцията на Радослав Минчев, управител
на STAXELOT. Фирмата е интегратор на складовия софтуер AXELOT WMS X5. В своята презентация лекторът очерта стъпките на процеса за подбор на WMS. Бяха описани най-важните характеристики, на които трябва да отговаря един софтуер. От тях най-голямо значение имат достъпността до системата, простотата на експлоатация и стандартизацията. Подробно бе обяснен и
плана за внедряване, като бе подчертано, че той
трябва да бъде с реалистични срокове и задачи.
„Секторът на логистичните имоти – преди, по
време и след криза (този път COVID-19). Новото лице на индустрията“ – това беше темата, по
която говори Владимир Гюрджиев, управител
на CTP Invest в България. Той посочи, че цените
на складовите площи у нас и в страните от ЕС са
изключително стабилни и няма признаци това да
се промени. Търсенето на складови площи е стабилно и предлаганите на пазара нови складове
бързо се запълват. Проучване показва, че инвестирането в складови площи ще бъде привлекателно в следващите 26 месеца.
Проектът за изграждането на модерна логистична база, изградена по последни технологични изисквания Логистика X, беше представен
от Владимир Христов, управител на логистични центрове СТАД. Тя се намира в София, близо до пресечката на Северната скоростна тангента и Челопешко шосе. Там се изгражда високостелажен логистичен комплекс Клас А, с РЗП
от 5500 кв.м, като сградата ще бъде напълно готова за функциониране с възможност за нанасяне на наематели през декември 2020 г.
По традиция конференцията беше съпътствана от изложбена зона. Представители на 7 фирми имаха възможността да се срещнат с участниците в конференцията на щандове пред залата: А1, FROTCOM България, Адвокатска кантора „Д-р Решке“, Хьорман България, East Ring LP,
IG Engineering и Гига Аутомата. K
Екип на списание ЛОГИСТИКА

Красимир Димитров

Радослав Минчев

Владимир Гюрджиев

Владимир Христов
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Тест: Приключението
Active и Trail с Ford
Новите атрактивни
и високопроходими
версии на Transit и
Transit Custom бяха
представени край
Мюнхен. За целта Ford
of Europe организира
тестове за журналисти
в началото на октомври.
Възможност да
изпробва специалните
изпълнения на
легендарния Transit
имаше и списание
КАМИОНИ

Подпис на предния калник
на Custom показва, че
моделът е от гамата Active

М

ястото на теста бяха околностите на замъка Хоенкамер, недалеч от Мюнхен. А
слънчевият октомврийски ден, пресеченият терен, криволичещите пътища и близката
гора бяха отлична възможност да бъдат изпроб-

вани всестранно качествата на версиите Active
и Trail, които освен всичко друго идват с амбиции за повишена проходимост. Особено версията Trail, която гледа смело към тежките приложения, свързани със строителството, селското стопанство, горското стопанство…

Защо Active и Trail?
Ford of Europe обяви пускането на двете версии преди около месец. И още тогава обоснова
причините за разширяването на гамата Transit
с тях. Които накратко могат да се опишат със
стремеж за все по-пълно покриване на нуждите
на клиентите с лекотоварни автомобили за всякакви цели.
И ако версията Aсtive е ориентирана повече към комфортно, сигурно и безпроблемно пътуване с цел бизнес или приключения през свободното време, то Trail категорично дава заявка
освен всичко това да бъде и верен помощник при
всякакви тежки приложения – в строителството,
в земеделското или горското стопанство, където
досега в лекотоварния сегмент се разчита повече на пикапите, чиито товароносимост и многоноември 2020
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ТЕСТ: ПРИКЛЮЧЕНИЕТО ACTIVE И TRAIL С FORD...

Част от тестовите
Ford Transit Trail

Ford Transit Custom –
също във версия Trail
функционалност обаче невинаги са достатъчни.
Ford определя двата нови модела като приключенски. Те се отличават с характерен за сегмента SUV дизайн, високо ниво на оборудване –
кожени седалки, допълнителни лайстни, декоративни значки и шевове и, разбира се – изненадващи възможности, допълнени от легендарната
здравина на Transit.

Назаем от SUV гамата
Солидната и проходима версия Trail, която се
познава по внушителна черна предна решетка с
вграден в нея голям надпис Ford, която е заимствана от неудържимия Ranger Raptor. Trail предлага подобрена тяга с интелигентно задвижване 4х4 при Transit или с механичен диференциал
с ограничено приплъзване и при Transit и при
Transit Custom.
Моделите Active също се отличават със SUV
стил, като се предлагат при Transit Custom и
Tourneo Custom. Те притежават уникални интериорни спецификации и се оборудват с диференциал с ограничено приплъзване като опция.

Гамата Active вече е разширена и с по-малките модели Transit Connect и Tourneo Connect.
Версиите Trail и Active за гамите Transit, Tourneo,
Transit Custom и Tourneo Custom пък вече са налични за поръчка и доставка.

Тестът
На разположение за теста край Мюнхен бе
почти цялата гама на Active и Trail, която вече е
на пазара. Не може да не започнем с флагмана Ford Transit Trail Van 350. Снабденият с 2-литров дизелов мотор EcoBlue с мощност 170 к.с.
и интелигентно задвижване 4х4 3,5-тонен ван
бе със средна колесна база и средна височина
на покрива. Той безспорно предложи най-много
емоции при теста, защото бе изпробван в средата, за която е проектиран – тесен и кален горски път с дълбоки коловози и оврази, спускания
и изкачвания и тесни проходи между надвиснали дървета. Високият ван се представи отлично
и безотказно на тежкия терен. При модела задвижването 4х4 се управлява от водача с бутон на
централната конзола. Режимът Normal e включен
ноември 2020
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ТЕСТ: ПРИКЛЮЧЕНИЕТО ACTIVE И TRAIL С FORD
Широки лайстни
и ефектни черни
джанти са сред
отличителните белези
на високопроходимия
Ford Transit Trail

Внушителната предна
решетка при Trail идва
от пикапа Ranger Raptor
ноември 2020

ТЕСТ: ПРИКЛЮЧЕНИЕТО ACTIVE И TRAIL С FORD...
И Ford Transit
Custom Active

Флагманът
Ford Transit Trail Van 350

по подразбиране и се използва за движение
в нормални условия. Тогава водещ е задният
двигателен мост, който в идеални условия получава около 95% от въртящия момент, а останалите 5% отиват към предния двигателен
мост. Интелигентното задвижване обаче следи сцеплението на всички колела и при нужда
пренасочва до 40% от въртящия момент към
предния мост. При избор от водача на режим
Lock системата разпределя по 50% от въртящия момент към всеки от мостовете. Точно в
този режим по време на теста безпроблемно
преминахме с Transit Trail през калната горска
авантюра.
Наличен за тест по пътищата край Мюнхен
бе и Ford Transit Custom Trail Van EcoBlue Hybrid
340 – част от гамата, която е актуалният носител
на званието Ван на годината 2020. Оборудван е
със същия двигател – 2.0 EcoBlue, 170 к.с., но
бе във версия мек хибрид с вграден двигателгенератор, подпомагащ работата на дизеловия силов агрегат и намаляващ разхода на гориво. Моделът е с предно предаване, но добавката Trail означава, че има диференциал с ограничено приплъзване (mLSD), гарантиращ повече стабилност и сцепление.
Третият модел за тест на пътя бе Ford
Tourneo Custom Active. Пътническата версия

с атрактивно SUV-оборудване е с предно предаване и разчита на 2-литров дизелов двигател EcoBlue, 185 к.с. и също бе оборудвана с
опционалния mLSD.
Тестовата гама се завършваше от Ford Transit
Custom Active EcoBlue Hybrid 320 във версия
фургон с двойна кабина. И при този хибриден
модел двулитровият дизелов двигател EcoBlue
със 170 к.с. е подпомаган от електрически модул. Моделът е с предно предаване и също разчита на mLSD.
По живописните пътища край Мюнхен, всичките модели предназначени за тестване на
пътя, показаха характерните за гамата Тransit
стабилност на пътя, динамика и лекота на управление. Диференциалът с ограничено приплъзване има своята роля, а наличието му може
да се усети доста често по мокра настилка или
влизане с по-висока скорост в завой. Заключението от теста е, че от Ford са успели да направят гамата на Transit още по-интересна и привлекателна за потенциалните ѝ потребители,
които имат нужда от точно такива автомобили
за работа. Или за интересно прекарване на свободното време. K
Лъчезар АПОСТОЛОВ
Мюнхен – София
ноември 2020
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Тест: Новият Volkswagen
Caddy – един смартван

По-голям, по-практичен, по-ефективен, по-интелигентен… Новият Volkswagen Caddy е готов за
пазарен старт и това бе отбелязано от немския производител с еднодневни тестове на голяма част
от гамата на петото поколение на компактния ван. Мястото на действието бяха предградията на
Мюнхен, а участниците – журналисти от цяла Европа, сред които и редактор от списание КАМИОНИ

Н

овото, пето поколение на бестселъра
Volkswagen Caddy, който има над 3 млн.
продажби досега, бе официално представено от Volkswagen Nutzfahrzeuge още през февруари 2020 г. Сега то е напълно готово и въвеждането му на пазара започва в края на ноември
в Германия, Австрия и Полша, а в България – от
януари 2021. Поръчките за България се очаква да
започнат още преди края на годината.

Наистина нов
Много често се случва, водени от различни пазарни съображения, производителите да
представят като нов модел повече или по-малко
задълбочен фейслифт на свой продукт. При New
Caddy нямаме такъв случай, защото новият модел е наистина нов, както се убедихме при теста
край Мюнхен.
Caddy 5 е базиран на модулната платформа
за напречно монтирани двигатели (MQB), въведена при Golf 8 и позната от останалите автомобили на концерна. Обновеният външен и вътрешен дизайн са подчинени на функционалността, а моделът идва като товарен фургон, компактен пътнически ван и кемпер. Благодарение на
MQB новият Caddy е просторен и предлага изобилие от пространство във всички версии. При
Caddy Cargo Maxi отново има по-голямо междуноември 2020

осие, плъзгащата се врата е по-широка, като товарното пространство вече е стига за два европалета, а вторият може да се качи и от страни.
Всъщност заради новото задно окачване и поголямото разстояние между арките на колелата и стандартната карговерсия побира два европалета, но разположени напречно. Очаквано
новият Caddy идва дигитализиран и свързан и
с много нови функционалности. С въвеждането
на най-новото ниво в еволюцията на MQB в гамата на Caddy навлизат и нови технологични решения и иновативни асистиращи системи като
Travel Assist и новата система за аварийно спиране при насрещно приближаващ автомобил в ляв
завой, които повишават безопасността и комфорта. Свързаните инфотейнмънт системи и дигитализираните инструменти превръщат Caddy в
един истински смартфон на колела. Новата технология Twindosing за двукратно впръскване на
AdBlue пък превръща емисиите от азотни окиси
при ефективните и икономични турбодизелови
двигатели в безвреден азот и вода.
Новият Caddy може да се конфигурира в нови
нива на оборудване при пътническото изпълнение – Kombi, Caddy, Life, Style или лимитираната първоначална серия Move, както и като товарен фургон Cargo и Cargo Maxi. Точно преди
следващия сезон на почивките през 2021 г. гамата ще бъде допълнена от новия Caddy California,
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Товарната версия идва като
Caddy Cargo и Caddy Cargo Maxi

наследник на кемпера Caddy Beach. Опционално той ще се предлага с миникухня, панорамен
стъклен покрив и нова по-голяма палатка. От
пролетта на 2021 г. Volkswagen Nutzfahrzeuge ще
предлага петото поколение на Caddy и Caddy
California със задвижване на четирите колела
4MOTION. А като върхова версия с 4MOTION и
наследник на Caddy Alltrack през 2021 г. на пазара ще се появи Caddy PanAmericana – кросоувър
между ван и SUV.

Визията и другите новости
Преминаването към платформата MQB е визуално различимо още на пръв поглед с увеличеното от 2682 мм до 2755 мм междуосие и подинамичните външни пропорции. Техническите
възможности на платформата са оползотворени максимално, а резултатът е изцяло новият и
впечатляващ външен дизайн. А предлагащият до
7 места пътнически вариант на Caddy изненадва
с доста нови елементи. Като големия панорамен
покрив с площ от 1,4 м2, който се предлага и при
California, или опцията за електрическо задвижване на плъзгащите се странични врати и задния капак. Нови са дизайнът на 16-, 17- и за първи път предлаганите 18-цолови лети джанти, както и новите LED предни и задни светлини, които
са стандарт при върховата версия Style. За пръв
път се предлага безконтактно централно заключване Keyless Access. Автомобилът се отключва,
когато се приближиш към него, стига ключът да
е у теб – не е нужно да докосваш дори дръжката

При пътническото изпълнение нивата
са Kombi, Caddy, Life и Style

на вратата. При върховата версия на оборудване
това се допълва и от безключовото стартиране
на двигателя Keyless Access Advanced.
Пътническите версии на петото поколение на
Caddy се отличават с едно от най-големите интериорни пространства в сегмента и множество
високотехнологични решения. Товарният Caddy
Cargo пък осигурява 3,1 куб. м, който при Caddy
Cargo Maxi достига 3,7 куб. м. Това е постигнато и благодарение на новата конструкция на задния мост, който вече е с цяла греда и люлеещи се
рамена, а листовите ресори са заменени от спирални пружини. Конструкторите на модела уверяват, че с това не правят компромис с товароносимостта. При тестовете пък отчетливо се усеща изключително благоприятното влияние на новото задно окачване върху стабилността и комфорта на возията дори при празен автомобил.
Стана вече дума за възможността за натоварване на европалет напряко благодарение на увеличеното до 1230 мм разстояние между арките на
задните колела. Благодарение на плъзгащите се
врати с увеличена широчина от 840 мм при Caddy
Cargo Maxi (ширината при предшественика беше
701 мм) във фургона се помества и втори палет.
Максималната дължина на товарното пространство до преградната стена е 1797 мм при Cargo и
2150 мм при Cargo Maxi.
Пътническите версии идват серийно с пет
места. Както късата, така и дългата база като опция могат да се оборудват както при предишното поколение с трети ред седалки, което превръща Caddy в седемместен автомобил. Новото е,

Европалетите се събират вече напряко

Багажният обем на
семейния ван може
да достигне до 2556 л
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Аналоговият приборен панел

Един от изгледите на цифровия приборен панел

че седалките от третия ред се демонтират лесно с цел постигане на максимална гъвкавост. В
новия Caddy се предлагат и добре познатите и
проверени решения като демонтиране, изправяне или двустепенно сгъване на седалките от втория ред напред. Така багажният обем на семейния ван достига до 2556 л при натоварване до тавана и до първия ред седалки при изваден втори ред. Багажният обем при пет седалки и натоварване до тавана достига впечатляващите 1213
л. Дължината на товарното пространство до първия ред седалки е 1913 мм, а разстоянието между арките на калниците е 1185 мм.

Смартфон на колела

Дигиталният кокпит

Индикаторните и контролните прибори в петото поколение на Caddy са с нова архитектура. Изборът е между основната конфигурация
от аналогов приборен панел с дигитален мултифункционален екран пред водача или новия
Digital Cockpit, който е допълнително оборудване, а във версията Style се предлага серийно.
В зависимост от нивото на оборудване серийно или опционално се предлага радио и навигационна система със сензорен екран на централната конзола с диагонал 6,5 инча, 8,25 инча или
10 инча. Digital Cockpit в комбинация с върховото
ниво на навигационната система Discover Pro с
10-инчов сензорен екран създава изцяло нов дигитален пейзаж от индикаторни и контролни елементи пред водача и пътника до него, наречен
Innovision Cockpit. Чрез модула за онлайн свър-

заност (OCU), с интегрирана eSIM-карта, инфотейнмънт системата на Caddy има достъп до мобилни онлайн услуги, наречени накратко MOD.
За първи път климатичната система, разположена под инфотейнмънт системата, се управлява
чрез иновативни дигитални и лесни за ползване
сензорни плъзгачи.
Новост за модела са дигиталните сензорни
повърхности за управление на светлините, аудиото и менюта. Типичният за марката въртящ се
превключвател за светлините вече е в историята
и е заменен от сензорния панел Светлина и видимост, разположен на обичайното място вляво
на таблото, интегриран в кокпита на една линия
на видимост е и инфотейнмънт системата. Допълнителни удобства създават новите LED интериорни светлини с контрол чрез докосване, както и контакт с напрежение от 230 В. Вентилатор
на покрива осигурява по-добър климатичен контрол в задната част на пътническия Caddy.

Повече сигурност и комфорт
В новия Caddy 5 от 19-те асистиращи системи са изцяло нови, а останалите са надградени
с редица нови функции. Новите системи включват и върховата технология Travel Assist, приложена за пръв път в лекотоварен автомобил на
Volkswagen. Тя осигурява асистирано шофиране в рамките на целия скоростен диапазон. Заради концепцията на Travel Assist мултифункционалният волан е оборудван с капацитивни сензори за допир. Но в името на безопасността и поради правните рамки водачът все още не трябва да
отделя ръцете си от волана. Капацитивните сензори разпознават прецизно дори лекото докосване на волана и по този начин предотвратяват
фалшиво сигнализиране. Така, ако ръцете са на
волана, системата не подава сигнали за избягване на препятствия. Нова е и системата за предотвратяване на инциденти чрез аварийно спиране при насрещно приближаващ автомобил в ляв
завой. Тя е част от стандартното оборудване на
всеки Caddy и от системата Front Assist. Новост
в Caddy и при А-сегмента на градските ванове е
асистентът за маневриране с ремарке, познат от
големия Crafter като Trailer Assist.

Мощ и ефективност
Новите четирицилиндрови двигатели на
Caddy са част от следващото еволюционно ниво
на развитие на модела и без изключение са оборудвани с филтри за твърди частици. Трите турбодизелови силови агрегата TDI са с познатия
работен обем от 2 л и предлагат три нива на мощ-
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ност – 75 к.с., 102 к.с. и 122 к.с. и съответно
въртящ момент от 250, 280 и 320 Нм. Комбинират се с шестстепенна механична или
7-степенна автоматизирана предавателна
кутия с два съединителя. При тези дизелови двигатели Volkswagen Nutzfahrzeuge за
пръв път прилага системата Twindosing, с
което значително се намаляват емисиите
на азотни окиси (NOx) в сравнение с тези
при предшествениците, като AdBllue течността се впръсква от две дюзи, на две
места – веднага след турбокомпресора и в
SCR-системата.
С висока ефективност се отличава и турбобензиновия двигател TSI с работен обем
1,5 л с мощност 114 к.с. и максимален въртящ момент от 220 Нм. Той ще бъде последван от работещия на сгъстен природен газ
турбодвигател TGI с мощност 130 к.с. Разработва се и Plug-In-хибридната версия
eHybrid на бензин или природен газ.
Новите задвижващи агрегати са едновременно екологични и ефективни. Комбинираният разход по NEDC за TDI двигателите в новия Caddy 2.0 TDI със 75 кВт (102
к.с.) и 6-степенна механична предавателна кутия е 4,7 л/100 км. Това е с 1,4 л/100
км по-малко от този на сравним двигател
на Caddy от предишното поколение. За подобрената ефективност допринася и подобрената аеродинамика – коефициентът на
обтекаемост Cw e намален от 0,33 при предишния модел на 0,30. В сравнение с предшественика си дизеловият Caddy 5 в TDI е
средно с 10% по-икономичен и съответно отделя с 10% по-малко емисии на CO2.
Версиите, задвижвани от бензинов двигател, също могат да се квалифицират според производителя като най-добрите в
класа. Но – дотук с теорията. Сега да видим какво показа новият модел на пътя.

Тестът
Тестовият маршрут за новия Caddy в
околностите на Мюнхен включваше двупосочни пътища, магистрали и градско движение. В тон с предназначението на модела трасето бе подбрано тематично и включваше междинни точки, където се намират
интересни занаятчийски обекти – пивоварна, дестилерна за джин, кожарска работилница… На разположение за теста бе голяма част от гамата на новия модел – пътнически и товарни версии, оборудвани с дизеловия двигател 2,0L TDI EA 288 EVO.
Ние пък, в тон с тематиката на списание КАМИОНИ, започнахме теста с Caddy
Cargo 2.0 TDI – 90 кВт (122 к.с.), оборудван
със седемстепенната автоматизирана предавателна кутия DSG. Лекотоварният автомобил бе в ефектния червен цвят Cherry
Red, а във фургона имахме около 400 кг укрепен товар. Разполагахме и с множество
асистиращи системи като Discover Media,
Park-Assist, камера за заден ход, система
за поддържане лентата на движение, система за наблюдение на сляпата зона, предупреждение за трафик отзад при излизане от паркинг, централно заключване с безключово запалване и Travel-Assist. Изобщо

не ни пречи, че приборният панел е в аналоговия вариант и въпреки многото новости в интериора – нищо не ни изненадва.
Типично за VW, всичко е точно там, където
го очакваш и не ти трябва време за привикване. С подготовката за потегляне се натъкваме на още една новина. Превключването
на предавките е по електрически път – Shift
by wire и обичайният лост на DSG е заменен
от дискретен превключвател, който обаче е
на същото място. На пътя автомобилът се
държи перфектно – предостатъчно динамика и мощ при подаване на газ, неусетна
смяна на предавките нагоре и надолу и отлично преминаване на неравностите благодарение на обновеното окачване.
Много интересен е вторият автомобил,
който изпробваме. Отново е товарна версия Caddy Cargo. Под капака обаче имаме
двигател 2.0 TDI – 55 кВт (75 к.с), съчетан с
6-степенната механична трансмисия. Оборудването е ниво Comfort, но няма нужда
да казваме, че асистиращите системи отново са в изобилие и са същите като при
горния вариант.
Тук интересното е как се справя „найслабият“ от трите варианта на дизелов
двигател при новия Caddy, който предлага
мощност от 75 к.с., но и повече от приличен
въртящ момент от 250 Нм. Впечатленията
са повече от отлични, което затвърждава
убеждението, че този вариант е много подходящ за компании, които возят не много
тежки товари и работят основно в градска
среда, където скоростите и без това са ниски. Защото, освен че първоначалната инвестиция ще е по-ниска, отколкото при помощните версии, със сигурност изборът
ще е добър и заради доказаната икономичност на двигателя с мощност 75 к.с.
За десерт си оставяме една от пътническите версии с високо ниво на оборудване
– Caddy Style, с двигател 2.0 TDI – 90 кВт
кВт с 6-степенна механична предавателна
кутия. Отново разполагаме с богато оборудване, включващо по-голяма част от на-

личните за модела опции. Вече можем да
се поглезим с трите варианта на приборен
панел, които предлага Innovision Cockpit,
включително – възможност за проектиране на навигационната карта на него – точно пред водача. Тук трябва да вмъкнем, че
Caddy 5 ни изненадва повече от приятно с
възможността да бъдат настроени на български всички менюта и дисплеи в него. А
дамата от навигацията говори кристален
български и има богат речник, който ѝ позволява да не изпада в забавни ситуации
дори при произнасянето на сложните имена на улиците в Германия.
Истинско удоволствие пък е да шофираш Caddy 5 под меката светлина, преминаваща през панорамния покрив въпреки
мрачния октомврийски ден в Мюнхен.
Какво богатство са системите за сигурност при новия Caddy, оценяваме малко
по-късно на магистралата от Мюнхен към
Нюрнберг. Часът е 17, мракът е пълен, дъждът е силен, видимостта е отчайваща. В
същото време трафикът е убийствен, а скоростите са като на немска магистрала. Но
адаптивният круизконтрол спазва прецизно зададената скорост на движение и дистанцията от предното превозно средство.
А активният асистент за поддържане лентата на движение строго те държи в права
посока, като дори можеш да си позволиш
лукса да пуснеш кормилото. Опиташ ли се
да пресечеш осова линия без съответния
мигач, усещаш как системата дърпа волана и те връща в права посока.
От Volkswagen определят Caddy 5 като
истински смартфон на колела – освен заради многото иновации и заради възможностите за свързаност според нуждите,
които дава порталът We Connect. Сигурно
имат право, но моделът с право може да
бъде определен като един истински смартван. K
Лъчезар АПОСТОЛОВ
Мюнхен – София

Първият, тестван
от КАМИОНИ
в Мюнхен,
вариант на
новия Caddy
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Тест: Новите Peugeot e-Expert и Citroёn e-Jumpy

Първи тест драйв на новите си електрически ванове Peugeot e-Expert и Citroën e-Jumpy организира
Groupe PSA. Пробните шофирания се проведоха край Париж, а един ден от тях бе отделен
специално за Международното жури ван на годината (IVOTY), в което членува и списание КАМИОНИ

Мисията е възможна!
Н

ачалната и крайна точка на шофиранията бе подземният паркинг на
един от основните заводи на Groupe
PSA – този в парижкото предградие Поаси.
Тук между другото ще се произвежда електрическата силова линия за новите ванове,
както и батериите за тях.
На разположение за теста бе част от гамата на двата средни вана, които, въпреки че са почти идентични, по традиция запазват най-характерните особености от
дизайна на всяка от марките – повече в екстериора и по-бегло в интериора.
Макар тестът да бе пръв в историята,
може да се каже, че членовете на международното жури вече нямаше с какво да бъдат изненадани. Месец и нещо по-рано в
Рюселсхайм, Германия, те вече имаха възможност да тестват другия член на новото електрическо трио на Groupe PSA – Opel
Vivaro-e, както и пътническата му версия –
новия Zafira-e.
Но какъв по-добър шанс за затвърждаване на добрите впечатления, оставени
тогава от електрическия ван на немската
марка, който стъпва на платформата и разчита на същата силова линия като френските си братовчеди. Още повече, че домакините в Париж се бяха постарали. Защото на разположение за тест бяха както товарните версии на e-Expert и e-Jumpy, така
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и пътническите им варианти е-Traveller и eSpacetourer.
Маршрутите в околностите на Париж
бяха подбрани перфектно – включваха както градски трафик, така и извънградско
движение с множество наклони при изкачване и спускане и магистрални участъци.
За да се усетят пълните възможности на
двата електрически вана, при теста бе заложено основно на версията с по-мощната от двете предлагани батерии – тази от
75 кВтч. Когато към всичко това добавим
и възможността e-Expert и e-Jumpy да бъдат тествани както празни, така и с товар от
400 кг, става ясно, че участниците в теста
можеха да добият доста пълна представа
за това, какво предлагат на потребителите си новите електрически средни ванове
на Groupe PSA. И се оказа, че то не е никак малко, а новите продукти на френския
гигант основателно претендират да бъдат
еталон в сегмента на средните електрически ванове.
Силовата линия при електрическите ванове на Grroupe PSA се състои от задвижващ предните колела, предно разположен
електродвигател с мощност 100 кВт. Той
осигурява максимален въртящ момент от
260 Нм, а максималната скорост на електромобила е ограничена на 130 км/ч. Според нуждите и желанието на клиента се

предлага батерия от 50 кВтч, при която
според WLTP пробегът е до 230 км или помощната – от 75 кВтч, при която според същия цикъл с едно зареждане се изминават
до 330 км. Всъщност капацитетът на батерията е избран след проучване сред клиенти, показващо, че около 40 на сто от средните ванове в експлоатация имат средно
дневен пробег до 300 км, а 80 на сто – до
200 км. Зареждането е възможно по всички познати до момента начини.
Както и конвенционалните модели, eExpert и e-Jumpy се предлагат с две колесни бази и 3 дължини, като по-мощната батерия е налична сами при най-дългата версия. Батерията е разположена под пода,
така че не влия по никакъв начин на товарния обем. Средните ванове са налични като
карго фургон – в трите дължини (Compact,
Standart и Long), фургон с екипажна двойна
кабина – при версии Standart и Long, шасикабина – при Standart, и пътническо изпълнение в трите дължини.
Разположението на батерията под пода
дава възможност електрическите трансформации да бъдат използвани абсолютно свободно за всякакви трансформации,
някои от които домакините демонстрираха при тестовете. Става въпрос за линейки, полицейски автомобили, пикап, самосвал, хладилни автомобили – директно
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или с надстройка върху шаси-кабина, мобилни магазини, кемпери…
Оборудването на шофьорската кабина е на познатото за моделите високо ниво и включва свързаност, както и много системи в помощ на водача и за безопасност – като разпознаване на
пътни знаци, холограмен дисплей, индикация за обекти в сляпата зона, парктроник, камера за заден ход…
Силовата линия и поведението ѝ е може би най-впечатляващото нещо в електрическите Peugeot e-Expert и Citroën e-Jumpy.
Тя осигурява както динамика и комфорт при шофиране, така и
впечатляващ пробег с едно зареждане.
Стартирането е с ключ или бутон. С превключвател, разположен на мястото, където обичайно е скоростният лост се избира
D-движение напред, R-назад, N-неутрално или P-паркинг. И тук
идва интересното. Превключвател с три положения вляво от лоста дава възможност за избор на три режима. Eсo е подходящ за
леки товари, когато не е нужна много мощност, но се търси подълъг пробег с едно зареждане.
При тестовете се видя ясно, че режимът върши добра работа при градски трафик и движение в задръстване, когато така
или иначе не се развиват високи скорости. Power се използва
при тежки товари и пресечени терени и осигурява използване
на пълната тяга на електродвигателя. Normal е комбинация от
другите два режима. При тестовете и при смяна на режимите в
движение можеше ясно да се долови разликата в поведението
на автомобила при различните режими.
При избор на Eco например се долавяше, че реакцията при
настъпване на газта не е толкова отривиста, а максималната
скорост, която може да се достигне, е около 100 км/ч. В режим
Power автомобилът буквално подскача при подаване на газ,
а максималната скорост от 130 км/ч се достига бързо и с лекота. Впечатляващо е, ако в движение се превключи от Eco на
Power. Тогава дори без подаване на газ се усеща как автомобилът дръпва и залепва водача за седалката. Бутон B, разположен
до лоста, осигурява две степени на рекуперация на енергия при
отнемане на газта, спиране или спускане по-наклон. Избира се
в зависимост от терена за движение. Когато е натиснат, рекуперацията е по-интензивна и продължава по-кратко време, но
скоростта на автомобила пада повече и по-бързо. Режимът е
подходящ за движение при терени от равнини към наклон при
спускане. И обратно – ако бутонът не е натиснат – степента на
рекуперация е по-ниска, а процесът продължава по-дълго време. Този режим се избира при терени, които клонят от равнини към изкачване по наклон, защото отнемането на газта убива
скоростта на автомобила по-малко.
При тестовете край Париж всичко това можеше да се усети. А
боравенето с различните режими наистина удължава пробега с
едно зареждане и той става точно толкова, колкото е обявеното
от производителя според цикъла WLTP. Лесно може да се види и
как товарът и стилът на шофиране влияят на разхода на енергия.
При първата обиколка изпробвахме ненатоварен е-Expert,
карго фургон. В началото до измъкването от градски трафик логично разходът, показан на приборния панел, е доста висок и се
движи над 36 кВтч на 100 км. При излизането от града консумацията спада, рекуперацията става по-ефективна и чрез подходяща смяна на режимите разходът започва да пада. В края на
теста средният разход е 23,3 кВтч, което, отнесено към батерията, осигурява пробег с едно зареждане от 322 км.
Повтаряме същото упражнение със Citroën e-Jumpy, който
е със същата спецификация, но носи товар от 400 кг. Логично
след края на теста средният разход е по-висок – 28 кВтч. Разбира се, трябва да се има предвид, че върху консумацията влияят и множество други фактори – температура, трафик, стил на
шофиране, климатик…
Така или иначе тестовете край Париж наистина затвърдиха
добрите впечатления от новите електрически ванове на Groupe
PSA и показаха, че мисията за постигане на все по-приемливи пробези с едно зареждане при електромобилите е възможна. А на пазара в сегмента на електрическите ванове става все
по-интересно. K
Лъчезар АПОСТОЛОВ
Париж – София
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Петтонен Ford Transit

Моделът ще е на пазара от края на ноември
Ford of Europe обяви пускането на най-тежкия Transit досега. Големият ван е с допустима
максимална маса от 5 тона, с впечатляващ полезен товар и пригоден за конверсии за тежки задачи

Н

овият 5-тонен Transit се предлага се в широка гама от варианти с подобрени окачване, задвижване и спирачна система. Флагманът на гамата Transit ще може да се поръчва
като фургон или шаси-кабина, както и като минибус. Брутната маса е 5000 кг при полезен товар
до 2383 кг във версия фургон и до 2558 кг при шаси-кабина със заводски монтирана бордова надстройка. Моделът ще е на разположение на дилърите в Европа от края на ноември.
Тежкият ван ще разчита на двулитровия турбодизелов двигател EcoBlue с максимална мощност от 170 к.с., при който производителят обещава водещи в класа надеждност и горивна
ефективност. Като опция силовият агрегат ще се
съчетава с 10-степенната автоматична предавателна кутия на Ford.
С 5-тонния Transit Ford се стреми да затвърди и разшири лидерството си в Европа при тежките ванове. Очакванията на Ford of Europe са,
че увеличената допустима максимална маса при
тежката версия на Transit и нейните трансформации ще са от полза за операторите, работещи в
сферата на комуналните услуги, строителството, различни аварийни служби, общественият
транспорт… Допълнителните 300 кг върху допустимата максимална маса спрямо досегашната
най-тежка версия, които предлага новия Transit
ще бъдат от полза и на клиенти, търсещи по-тежък ван за преустройство в самосвал, линейка,
полицейски микробус, минибус с 19 или повече
места.

Тежкият Transit ще се предлага с три междуосия, четири дължини, единична или двойна кабина с до 7 места. Максималната товароносимост на шаси-кабината е 2886 кг без надстройка. 5-тонният Transit ще се предлага и във вариант на популярния ван J4 с висок покрив, най-голямата дължина L4, полезен товар до 2383 кг и
15,1 куб. м товарен обем – достатъчен за превоз
на 5 европалети с товар. Каросерията при фургона е подсилена за понасяне на по-тежък товар.
Подът е равен, фургонът е с множество точки за
укрепване на товара, в задната броня е интегрирана стъпенка. Товарната дължина е до 4,217 мм.
Клиентите, които се нуждаят от инженерни
преустройства по поръчка могат да се възползват от обширната мрежа на Ford от квалифицирани фирми за преустройства на автомобили
(QVM) – 165 партньори в 13 държави. Тези партньори отговарят на стандартите за производство, контрол на качеството и поддръжка на Ford.
Преработените от тях превозни средства са със
стандартната гаранция на Ford.
Всички варианти на 5-тонния Transit са със
задно предаване и са оборудвани със HDT силовата линия на Ford за тежки приложения. 2-литровият дизелов двигател EcoBlue с мощност
170 к.с. осигурява максимален въртящ момент
от 390 Нм, а 10-степенната автоматична предавателна кутия гарантира плавна смяна на предавките при всякакви условия и натоварване. Големият брой предавки осигурява работа на двигателя винаги в диапазона на пиковата му ефек-
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тивност. Алгоритъмът за адаптивно превключване в реално време позволява на
трансмисията да се нагоди към променящите се условия и позволява избор на оптималната предавка за постигане на висока горивна ефективност.
Ford of Europe обявява, че според цикъла на изпитване NEDC 5-тонен панелен ван Transit с 10-степенна автоматична
предавателна кутия има разход на гориво от 7,3 л/100 км и емисии на CO2 от 193
г/км. По WLTP разходът е 11,6 л/100 км, а
емисиите на CO2 – 305 г/км.
Заради увеличения полезен товар при
5-тонния Transit инженерите на Ford са
усъвършенствали механично редица елементи от автомобила с цел повишаване на
издръжливостта и намаляване на собствената тегло. Задните сдвоени гуми са
със ширина 205 мм. Обновени и подобрени са спирачките на задния мост, което
осигурява лекота в работата им при тежки
товари. При фургоните са подсилени конструкцията на горната част на каросерията, както и някои спомагателни елементи.
При 5-тонния Transit за пръв път в Европа се предлага усилен заден мост с товароносимост до 3500 кг, който вече се е доказал при версиите на модела за Северна
Америка. При избор на 10-степенната автоматична предавателна кутия се използва и нов преден мост с товароносимост от
2100 кг, който предлага допълнителни 225
кг товароносимост спрямо стандартната
версия.
Новият вариант на Transit предлага
много от ключовите интериорни решения, системи в помощ за водача и функции за свързаност, внедрени в семейството на Transit през 2019 г. На разположени е
новата система за комуникация и развлечения Ford SYNC 3. Към нея може да бъде
добавен интерфейсният модул Upfitter,
който дава допълнителни възможности
при трансформирани превозни средства,
като свързва допълнително монтираните
системи с бордовия компютър. С това се
гарантира оптимална безопасност и производителност – например самосвалната
система да не работи, ако автомобилът не
е на място и с включена ръчна спирачка.
Иновативните функции за свързаност
на Ford помагат на операторите да планират поддръжка и да контролират сигурността на превозното средство, което увеличава времето за работа. Модемът FordPass Connect 4 е стандартно оборудване. През него актуализациите на
софтуера се правят онлайн, което намалява посещенията в сервиза. Приложението FordPass Pro пък осигурява ключова информация за местоположението на
автомобила, срокът на обслужванията,
налягането в гумите… Съвместимо е със
смартфони и е достъпно в интернет.
За по-големи автопаркове е приложението FordPass Connect. То дава възможност на клиентите чрез системата Ford
Telematics да ползват от данни за автомобила от производителя и по-ефективно да
управляват автопарка си. K

Брутната маса на тежкия Transit е 5000 кг –
при полезен товар до 2383 кг във версия фургон
и до 2558 кг при шаси-кабина със заводски монтирана бордова надстройка
Каросерията при фургона е подсилена за понасяне на по-тежък товар,
а товарната дължина е до 4,217 мм

Тежкият Transit ще се предлага с 3 междуосия, четири дължини,
единична или двойна кабина с до 7 места
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Dacia Spring Electric
идва и с карго версия

Dacia Spring Electric e първият електрически автомобил в гамата на хитовата румънска марка, част от
Groupe Renault. Той излиза на пазара през 2021 г. и освен пътническа версия ще има и карго вариант

Н

овият Dacia Spring Electric бе показан за
пръв път по време на откриването на безпрецедентното онлайн събитие Renault
eWays, посветено на електрическата мобилност
днес и утре. В рамките на Renault eWays от 15 до
27 октомври Groupe Renault сподели своята визия за прехода към мобилност с нулеви емисии,
демонстрирайки своите нови продукти и технологии – под формата на кръгли маси и презентации, достъпни чрез дигитална платформа. По
този начин Groupe Renault обявява, че се ангажира с постигането на пълен въглероден неутралитет в Европа до 2050 г.
Един от първите нови продукти на групата в
тази посока е новият Dacia Spring Electric, част от
новата р-EV-олюция на Dacia. Модерният градски автомобил, чието създаване бе обявено още
през март 2020 г., ще бъде лансиран на пазара

през 2021 г. След успеха с Logan и Duster Dacia
Spring е напът да революционизира пазара, като
направи и електрическата мобилност достъпна
за всички. Не е тайна, че амбицията на Renault
е Spring да стане най-достъпният електрически
автомобил, като независимо дали става въпрос
за индивидуална, споделена или професионална мобилност, Spring ще предложи семпло, надеждно и достъпно решение.
При своя агресивен SUV външен дизайн моделът е оборудван с 4 пълноразмерни седалки и
притежава рекорден за сегмента вътрешен простор, надежден електромотор с приемлива мощност и задоволителен пробег. Външният дизайн
включва много атрибути от света на SUV автомобилите – по-широки арки на колелата, покривни
греди, подсилена предна решетка, задна защитна кора и висок пътен просвет (150 мм ненато-
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варен). С широките си рамене и издут преден
капак Spring може да се похвали с внушителен
външен вид, който предполага и щедро вътрешно пространство. И въпреки това Spring Electric
е истински градски автомобил със скромните
си размери – 3,73 м дължина, 1,62 м широчина
(без страничните огледала) и 1,51 м височина.
Багажникът предлага най-добрия товарен капацитет в тази категория – 300 л, а при сгъната
задната – около 600 л.
Лек и компактен, Spring Electric ще може да
изминава с едно зареждане на батерията 225 км
в смесен WLTP цикъл и 295 км в цикъл WLTP City,
гарантирайки висока гъвкавост в градска, но и
извънградска употреба.
Що се отнася до мощността, Spring Electric
ще използва електродвигател с мощност 33 кВт
за задвижване на предните колела, а захранването е от батерия с капацитет 26,8 кВтч. Максималната скорост на модела е 125 км/ч в нормален режим и 100 км/ч в икономичен режим. В режим на бързо зареждане с мощност на тока 30
кВт батерията възстановява 80 на сто от заряда
си за по-малко от час.
На пазара ще излезе и карго вариант на
Spring. Проектирана за търговци, Spring Electric
Cargo разполага с багажник, който включва и
пространството, което нормално е запазено
за задната седалка при стандартната версия,
пластмасова облицовка на пода и на вътрешните арки на колелата, четири халки за закачане
и преграда от телена мрежа, разделяща предните пътнически седалки от товарния отсек. Товарната дължина на тази специална версия е
1033 мм, при товарен обем от 800 л и полезен
товар от 325 кг.
Налична в бяло, Spring Electric Cargo се предлага със стандартно оборудване, включващо
ръчен климатик, радио (с Bluetooth, USB изход
и зона за държач за смартфон), текстилна тапицерия, черни дръжки и странични огледала и
14-инчови стоманени джанти с тасове. От съображения за оптимизиране на теглото тази версия няма резервна гума.
При откриването на събитието Renault eWays
бе представен още един електромобил. Renault
Megane eVision е динамичен компактен хечбек
от С-сегмента от ново поколение. Той комбинира елементи на купе и SUV автомобил. 100%
електрическият Megane eVision стъпва на чисто новата платформа CMF-EV, на която занапред ще се базират всички електромобили на
Renault. Това позволява на новия модел да се отдалечи от традиционните измерения и правила
на сегмента и да предложи нови линии и пропорции. Резултатът е компактни външни размери при рекорден простор. А 25 години след лансирането си Megane отваря нова страница в историята си.
Renault разширява и своята хибридна гама
с три нови автомобила. Arkana E-TECH Hybrid,
Captur E-TECH Hybrid и Megane E-TECH Plug-In
Hybrid ще бъдат лансирани в Европа през първата половина на 2021 г.
С всички тези новости френската компания
се ангажира да постигне нулев въглероден отпечатък в Европа до 2050 г. До 2030 г. Groupe
Renault цели да намали CO2 емисиите си с 50% в
сравнение с 2010 г. До 2022 г. всички нови модели, които се лансират на пазара, ще имат електрическа или електрифицирана версия. K

В режим на бързо зареждане с мощност на тока 30 кВт батерията
възстановява 80 на сто от заряда си за по-малко от час

Моделът е оборудван с 4 пълноразмерни седалки
и предлаа рекорден за сегмента вътрешен простор
Налична в бяло, Spring Electric Cargo се предлага със стандартно оборудване
– климатик, радио, текстилна тапицерия, черни дръжки на вратите,
черни странични огледала, 14-инчови стоманени джанти с тасове
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ZF по пътя на чистия, безопасен
и ефективен транспорт

Немският гигант представи четири иновативни премиери
В съвременния свят на автомобилите за работа ZF играе ключова роля в стремежа на индустрията
към по-устойчиво, свързано и по-безопасно бъдеще. С ясен акцент върху намаляването на
вредните емисии и повишаването на стандартите за безопасност, компанията е начело в
амбицията на бранша – постигането на следващо ниво на автоматизация и дигитална свързаност
на превозните средства

П

о време на онлайн събитие за специализираната преса водещият доставчик на системи за товарни автомобили представи
своите нови приложения и технологии.
След придобиване на WABCO през 2020 г. ZF
ускори развитието на своето продуктово и системно портфолио, което даде възможност за понататъшното усъвършенстване на интелигентните автомобили за работа. Това включва първото в сектора автономно прикачване на ремарке и
енергоспестяваща комбинация от камиони-ремаркета.
Изискванията на ЕС към производителите за
намаляване на вредните емисии от новите модели камиони с 15% до 2025 г. и 30% до 2030 г.
прави ZF безценен партньор на автомобилните
производители, тъй като търсенето на автобуси
и камиони с електрическо задвижване ще нараства все повече. Освен това ЕС изисква наличието на нови системи за подпомагане на водача от
2022 г., а от 2024 г. новорегистрираните автомобили за работа трябва да имат подобрени системи за предупреждение за наличието на потенциална опасност в мъртвата зона.
С интегрирането на водещите системи на
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WABCO за подпомагане на водача и за горивна
ефективност в съществуващата си технологична
гама, ZF демонстрира предимствата на уникалното си продуктово портфолио за камиони, автобуси и ремаркета, както и за автопаркове.
Според Фредрик Стайдлер, ръководител на
отдела за системи за управление на автомобили за работа на ZF, WABCO е идеалният стратегически партньор за немския производител, който
ще му помогне да затвърди силните си позиции
в бранша.„С ясната цел да направим мобилността и транспортът по-чисти, по-безопасни и ефективни, ние използваме интелигентни системи за
развитието на товарните автомобили, които да
подпомогнат работата на нашите клиенти. След
придобиването на WABCO постигнахме значителен напредък в изпълнението на някои нови проекти“, казва той.
„Ние се движим с максимална скорост когато става въпрос за основополагащи решения за
следващото поколение автомобили за работа“,
допълва Андреас Мозер, ръководител на отдела
за технологии за товарни автомобили на ZF.“ В
резултат на това можем да обявим някои иновативни премиери, като например прототипа на го-
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риво спестяващ камион-ремарке, предназначен за максимално енергийно ефективно
шофиране. Той съчетава лек дизайн и аеродинамика с оптимизирано шаси, давайки големи ползи за бъдещите стратегии за електрификация“, казва още Мозер.
ZF продължава да развива и успешната си програма за електрификация на автомобилите за работа. След електрическата ос AxTrax AVE, която се предлага от няколко години, през 2020 г. компанията ще започне производство и на представеното преди
време централно електрическо задвижване
CeTrax. До 2023 г. ще бъде създаден пълен
модулен комплект за електрическо задвижване за автобуси и камиони до 44 тона. Както
и другите електрически системи на ZF, тази
също ще бъде „отворена към технологията“,
което означава, че ще може да бъде комбинирана с батерия или с горивна клетка.
Третата премиера на немския гигант бе
електрифицираното полуремарке eTrailer.
То е с вграден електродвигател и може да
преобразува конвенционалния камион, към
който е прикачено, в хибридно превозно
средство, което консумира до 16% по-малко гориво. Освен това с е-ремаркето сцеплението и ускорението се подобряват, докато нивото на шума и износването на спирачките намаляват.
ZF демонстрира и своите иновативни решения за повишаване безопасността на товарните автомобили. Те включват първия
в индустрията напълно автоматизирано
приспособление за прикачване на ремаркета, което позволява на камионите самостоятелно да намират ремаркето и автоматично да се прикачват към него. Разкрита бе и
друга иновация – Advanced Reversing Assist
(Advanced Reversing Assistversing). Това е допълнително подобрена функция за подпомагане движението на камионите на заден
ход. И двете решения спомагат за намаляване на риска от злополуки, като същевременно намаляват опасността от непланирани престои и разходи за ремонт.
За автоматизирани операции на превозните средства, бе представена и усъвършенствана функция за контрол на движението на автомобила, базирана на софтуерната платформа на WABCO ADOPTTM
(Autonomous Driving Open Technology), която повишава безопасността, ефективността
и операционната продуктивност. Тя е специално проектирана да подпомага автоматизирани режими на шофиране, като осигурява незабавно, прецизно маневриране и стабилен контрол на превозното средство.
ZF също така подсилва възможностите си
в областта на дигитализацията и свързаността на превозните средства, за да обслужва
по-добре сектора на товарните автомобили.
Разширеното и интегрирано предлагане на
технологии за камиони, автобуси и ремаркета осигурява на ZF широк достъп до богат
набор от данни за системите на превозните
средства, които на свой ред увеличават възможностите за по-нататъшно оптимизиране
на ефективността и безопасността на автопарка. K
Мартин СЛАВЧЕВ

През 2020 г. компанията ще
започне производство на
централното електрическо
задвижване CeTrax
ZF демонстрира предимствата на уникалното си продуктово
портфолио за камиони, автобуси и ремаркета, както и за автопаркове

Advanced
Reversing
Assist е
допълнително
подобрена
функция за
подпомагане
движението
на камионите
на заден ход

със ADOPT

без ADOPT

За автоматизирани
операции на
превозните
средства, бе
представена и
усъвършенствана
функция за контрол
на движението на
автомобила
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Kässbohrer с три
призови места в
Trailer Innovation 2021
Kässbohrer победи в категория Компоненти на Trailer Innovation 2021 със своето многофункционално
задно устройство за защита RUPD-5K1

RUPD-5K1 е със сгъваем
дизайн и може да се
заключва в различни
позиции

R

UPD-5K1 е със сгъваем дизайн и може да
се заключва в различни позиции, като същевременно изпълнява основната си функция на задно устройство за защита от удар в долната част на ремаркето. Устройството е в съответствие с Регламент ECE.R58.003. Освен това то
предлага решение за подобряване на ефективността при товарене и разтоварване с товарна

K-ADAS е иновативен с неговите 4 функции, включващи 7 различни технологии
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вилица, улеснява достъпа до рампата, опростява превоза на ремарке върху железопътна платформа и подпомага водача при смяна на гумите.
Тайната се крие в телескопичния дизайн на
RUPD-5K1, който може да се удължава или съкращава при необходимост. Използвано е пневматично задвижване, така че всички манипулации се случват без човешка намеса.

Устройството е монтирано вертикално надолу и поддържа в стабилно положение задната част на полуремаркето
по време на влизане на тежък мотокар. То елиминира всякакъв възможен проблем с пневматичните възглавници на
влекача.
Подвижният бъмпер може да задържи цялото ремарке
при смяна на гумите и напълно елиминира необходимостта от използване на крик. Ако ремаркето бъде натоварено на ферибот, устройството ще заеме строго хоризонтално положение и ще изключи всеки възможен контакт с повърхността.
Kässbohrer спечели и две втори места – в категорията
Надстройки с първия по рода си 45-футов преносим фургон Coil Swap Body K.SWAU CC, както и в категория Интелигентно ремарке с K-ADAS, Kässbohrer Advanced Driver
Assistance Systems.
K.SWAU CC представя интегриран контейнер и е разработен за интермодален транспорт на масивни бобини благодарение на иновативната конструкция на шасито си, което е с капацитет на товароносимост от 30 тона. Тестовете, извършени по време на разработката, са доказали повишена безопасност и в резултат на промените в дизайна
са покрити техническите изисквания за сертифициране по
UIC 592/IRS 50592 и IRS 50596-5, задължителни за всички
преносими фургони.
K-ADAS е иновативен с неговите 4 функции, включващи
7 различни технологии. От тях над 50% са нови компоненти
за ремаркето и са съвместими със съществуващите ADAS
системи на влекачите. Това е сериозна крачка напред към
разработването на интелигентно ремарке, което ще бъде
необходимост във времето, когато напълно автономното
шофиране се превърне в стандарт.
С отличието си от Trailer Innovation 2021 Kässbohrer вече
е печелил първа награда в 3 последователни издания на
международната надпревара. Компанията спечели първо
място в конкурса през 2017-а в категория „Безопасност“ с
Safety Bitumen Tanker, K.STS F 32, както и приза през 2019-а
в категория „Шаси“ с многофункционалното контейнерно
шаси K.SHG AVMH.
Вариращи от шасита до умни ремаркета, от безопасност до компоненти, гамата от иновации на Kässbohrer е
резултат от Enginuity – перфектния баланс между инженерната мисъл и изобретателността, от съчетанието на постиженията в инженерството и ориентирания към клиентите
иновативен подход.
Призьорите от Trailer Innovation могат да се видят на
виртуалния щанд на Kässbohrer. Там е възможно да посетите и 5 зали със специфични продукти, съответно за карго
гамата, строителната гама, гамата от опасни товари, гамата от силозни и нови превозни средства, както и да се видят най-висококачествените превозни средства в изглед
360-градуса. K
K.SWAU CC e интегриран контейнер, разработен за
интермодален транспорт на масивни бобини

Товарни автомобили
Основни услуги
Нашето портфолио за товарни автомобили включва следните услуги:
●Р
 емонт или замяна на стария
●Д
 иагностика и настройки на
агрегат с фабрично рециклиран
място
(exchange program):
● Анализ на маслото
● Резервни части
● Г аранционно и извънгаранцион● Техническа консултация
но сервизно обслужване

Товарни автомобили

Лекотоварни
автомобили и ванове
Ремонт, замяна и сервизиране на следните агрегати:
●М
 еханични трансмисии и
●П
 ТО
превключващи механизми
● К ормилни кутии
●А
 втоматизирани трансмисии и
● К ормилни помпи, валове и
управляващи блокове
цилиндри
●А
 втоматични трансмисии,
●М
 остове и диференциали
охладители на маслото и
●Р
 етардери / Интардери
контролни блокове
●Х
 идродинамични преобра●Р
 азпределителни предавки
зуватели на въртящия момент /
●Ъ
 глови трансмисии
Конвертори /
Нашите агрегати и резервни части се влагат в:
DAF, Bmc, Ford, IVECO, Renault, Scania, Hyundai, Hino, Isuzu, Kamaz, MAN, Nissan,
MAZ, Volvo Trucks, VW, Mercedes-Benz, Opel, Otokar, Rvi, Foton, Ginaf, Tata Motors,
Daimler Chrysler, Mitsubishi Fuso, Ashok Leyland, Asia Motor Works, Beiben, C&C,
Camc, Cnhtc, Dfl, Faw, Force Motors, North Benz, Shanghai Huizong, Dongfeng,
Golden Dragon, Jmcg, Vauxhall, Zna (Zhengzhou Nissan Automobile) и други.

Клиентите ни ползват следните предимства:
°
°

°
°
°

Директна връзка с производителя
Професионален ремонт извършен само с оригинални резервни
части, по стандартите на производителя, без компромиси в
качеството
Оригинални части, директно от производителя
Обслужване на агрегатитесамо с оригинални консумативи
Една година гаранция на всички ремонтирани агрегати

Аутомотив Текнолъджи
Солушън
София, ул. Андрей Германов 11
тел.: +359 2 4390880
ноември 2020
www.ats-world.com
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Това са победителите от
Trailer Innovation 2021
Въпреки отмяната на тазгодишното издание на IAA Commercial Vehicles в Хановер международното
жури от експерти в Trailer Innovation присъди за 10-и път най-престижните награди, връчвани на
най-добрите и иновативни ремаркета и компоненти за прикачна техника. Наградите се връчват от
16 известни европейски транспортни списания, сред които и списание КАМИОНИ
ABSTRACT IN ENGLISH

Trailer Innovation 2021
Winners Announced
The most innovative trailer
and heavy vehicle component
manufacturers of 2021 have
received critical acclaim. This
year, according to the event
organizers, 50 innovations
from all over the world were reviewed by a panel of journalists from 16 European transport magazines, including KAMIONI magazine.

Н

икой друг бранш не внедрява толкова много иновации като европейските производители на ремаркета. Най-вълнуващите и
добри нови продукти отново бяха отличени с наградата Trailer Innovation Award 2021. По традиция надпреварата бе много оспорвана, а разликите между призьорите и останалите участници
– минимални.
Вижте кои са победителите и призьорите в
7-те отделни категории.
Надстройки
1. Knapen с Knapen Exside – 96,5 т.
2. Kässbohrer с Coil Swap Body K.SWAU.CC/45
– 93 т.
3. S chwarzmüller с Doppelkeil-Tanksattel –
82,5 т.

EXSIDE – Подобрена
и доказана гъвкавост
Операторите могат просто да плъзгат средната врата на EXSIDE в една посока и вече имат възможно най-широкия страничен отвор на ремаркето. По този начин EXSIDE позволява безпроблемно транспортиране на всякакъв вид товар.
Главният товар – палети или обемисти предмети, може да се товари и разтоварва през страничния отвор с широчина 12,9 м. Повдигащата се
горна релса създава допълнителни 30 см работ-

на височина по време на товарене и разтоварване. Подвижният под позволява разтоварване на
насипни товари. Дългите неразделяеми товари,
например профили, натоварени през задните
врати с кран, изобщо не представляват проблем
за EXSIDE. Подвижната горна греда над задните
врати, която може да се управлява дистанционно, и подвижните скари осигуряват гъвкавост за
транспортиране на всякакъв вид товар.
EXSIDE е разработен с фокус към най-ниските възможни разходи за притежание. По време
на процеса на проектиране и развитие KNAPEN
съзнателно са избегнали конструкции, които
предполагат висок технически риск. Подвижната странична конструкция на EXSIDE е жизненоважен компонент на най-ниските разходи за
собственост. Плъзгането на средните странични
врати на една страна значително намалява риска
от повреда при удар, например удар на вилиците на мотокар в страницата. Ако средната греда
се повреди, подвижният стълб може да бъде заменен бързо и рентабилно. Фиксираните средни стълбове са по-податливи на повреда, а ремонтите и подмяната включват заваряване, фиксиране на лаковото покритие и така ремаркето
ще бъде извън строя за дълго време. Истинският
победител с EXSIDE е клиентът!
Различните версии на ремаркето са тествани щателно, с комбинации от различни насипни
и общи товари. Когато ремарке превозва насипен товар, затворените странични врати трябва
да могат да издържат на същото количество налягане като неподвижна странична стена. Всеки
ден. Замръзването, замърсяването, вибрациите
и изкривяванията, причинени от товара са факториТЕ, които оказват влияние върху експлоатационния живот на ремаркето. И EXSIDE е издържал проверките с отличен, което е оценено и от
журито.
Шаси
1. Scheuerle с Rotor Blade Transport System –
92,5 т.
2. Schwarzmüller с Walking-floor with aluminium
chassis – 90,5 т.
3. BPW с Light-Tube – 81,5 т.
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Оперативност и
ефективност с
RotorBladeTransportSystem
RotorBladeTransportSystem (RBTS) от
SCHEUERLE зае първо място в категорията шаси.
Изключително иновативната система за превоз
на извънгабаритни перки на RBTS позволява те
да се транспортират безопасно и в съответствие
със законите.
Системата се товари лесно и бързо, благодарение на иновативното прикачане на лопатките
за електростанции за вятърна енергия, което е
на принципа plug-and-play. Следователно транспортът с RBTS спестява време и пари на оператора на превозното средство. Освен това съоръжението е многофункционално поради интелигентния си дизайн. То може безопасно да побере роторни лопатки от различни производители, дори
и версии с дължина над 80 м. Голямата проходимост на здравото шаси също позволява на RBTS
да пътува безопасно извън пътя към локациите
на вятърните паркове.
Вятърната енергетика е изправена пред голямо предизвикателство. Все по-мощните вятърни турбини изискват все по-големи роторни лопатки. Изпълнения с дължина от 80 метра и повече следва да бъдат транспортирани до вятърните паркове. В отговор на това изискване SCHEUERLE разработи системата
RotorBladeTransportSystem.
В сътрудничество с Vestas, лидер на световния пазар за устойчиви енергийни решения,
SCHEUERLE проектира комбинация от превозни средства от двуосно джип купе с устройство
за свободно завъртане, и четириосно ремарке. Ветропакетът е монтиран съгласно принципа
plug-and-play. Товарът лесно се вдига от земята
с помощта на система за бързо свързване. Специална скоба фиксира върха на вятърната лопатка. За разлика от конвенционалните системи, решението на SCHEUERLE използва само няколко
инструмента.

Компоненти
1. Kässbohrer с RUPD-5K1 – 99 т.
2. D-Tec с Extendable Side Protection – 88 т.
3. Schmitz Cargobull с S.KO COOL SMART – 86,5 т.
За наградите на Kässbohrer – на стр. 42
Концепция
1.Fliegl с Swap Train – 97,5 т.
2. Humbaur с HTD Container Laxo – 90 т.
3. Schmitz Cargobull с Eco-Duo – 88,5 т.

Fliegl Swap Train –
една добра комбинация
Въвеждането на дългите камиони представи
на целия бранш за разработка на ремаркета нови
предизвикателства, но и отвори множество интересни възможности, които вдъхват нов живот
на концепцията за устойчивост, по-специално по
отношение на ефективността и екологията.
При действащото законодателство в Германия, разрешаващо обща дължина на композиция от 25,25 м, базираният на Triptis нов Fliegl с
право се гордее, че е предизвикал мини революция със своя Swap Train. Разработката е приета
добре на законодателно ниво и среща огромно
одобрение сред логистичните компании. Решаващият аспект за успеха ѝ е увеличаването на
транспортния капацитет от композиция с две на
три сменяеми полуремаркета (размер C745) с
комбинация влекач-ремарке, без никакъв негативен ефект върху управляемостта ѝ.
По-рано за същия тип товар се изискваха три
BDF комбинации заедно с трима водачи, а сега
той може да се транспортира от два камиона от
тип 3 само с двама водачи. Резултатът? 50% поголяма ефективност, 30% по-нисък разход на дизел, 30% по-ниски емисии на CO2.
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Околна среда
1. Schmitz Cargobull с S.KO mit E-Achse – 93,5 т.
2. Emons с Solar-On-Top – 92 т.
3. Van Eck Trailers със Smart rollerbed vehicles
– 87 т.

S.CUe с вградена
силова електроника
Германският производител Schmitz Cargobull
зае първото място в категория „Околна среда“
със своето контейнерно полуремарке S.KO с
електронно управлявана ос на генератора и охлаждащ агрегат S.CUe.
„С тази екологична алтернативна задвижваща
система Schmitz Cargobull дава важен принос за
намаляването на CO2, заявява активното си присъствие на пазара за оптимизирани екологични
транспортни и логистични концепции. Приемаме
тази награда като потвърждение на нашата перспективна технология и дългогодишния ни опит в
бранша, каза Роланд Клемент, член на Борда за
изследвания и развитие в Schmitz Cargobull.
С това превозно средство Schmitz Cargobull
представя концепция за оборудване, която ще
допринесе значително за намаляване на вредните емисии. Електрическата охладителна система S.CUe с вградена силова електроника, която елиминира нуждата от двигател с вътрешно
горене. Тя е проектирана да охлажда и загрява,
без да генерира емисии.
Вместо дизелов резервоар на колесниците
тук са инсталирани батерии. В допълнение системата е оборудвана с електрифицирана ос за
ремаркета на Schmitz Cargobull, която регенерира енергията при използване на спирачките и
намалява времето, необходимо за презареждане на батерията в мрежово захранване.
Безопасност
1. Krone с Light Safety Sandwich Floor – 83,5 т.
2. Schmitz Cargobull с Trailer-Connect – 81,5 т.
3. Schwarzmüller с electric roller tarpaulin – 79,5 т.

Safety Sandwich Floor
предпзва ремаркето
Krone получи наградата Trailer Innovation
2021 в категорията „Безопасност“ за своя Safety
Sandwich Floor.
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Журито беше впечатлено от новия под, който
комбинира високоякостна специална пяна със
стабилизиращи GRP горни слоеве. Например 30
мм дебел Light Safety Sandwich Floor е с коефициент на триене при плъзгане около µ 0,6, когато е
натоварен с дървени палети.
Новият под също така спестява време и пари.
Водачът тук не трябва да поставя допълнителни
противоплъзгащи се материали и подпори или
оборудване за закрепване, което в други случаи
би било необходимо. Krone препоръчва използването на Light Safety Sandwich Floor, особено за
отворени ремаркета, които превозват строителни материали.
С новия под Krone успява да постигне намаляване на теглото на ремаркето с около 100 кг,
което означава и увеличаване на полезния товар. Освен това се избягва подуването на корпуса, какъвто е случаят с дървените подове. По
същия начин се предотвратява и отлепването на
защитното покритие. И двата фактора гарантират дълъг експлоатационен живот.
Интелигентно ремарке
1. Thermo King с Advancer A-Series – 103 т.
2. Kässbohrer с Advanced Driver Assistancе –
89,5 т.
3. Feldbinder с Silo semi-trailer – 86,5 т.

Advancer е бъдещето в
охладителните системи за
рeмаркета
Advancer на Thermo King е хладилен агрегат
за ремаркета от изцяло ново поколение. Гамата
Advancer A се предлага в три различни версии –
A-360, A-400 и A-500. Серията предлага изцяло
нова архитектура на дизайна и нови стандарти за
производителност, контрол на температурата и
свързаност на автопарка.
Амбицията на Advancer е да прескочи етапа
на постепенните подобрения и да бъде хладилно устройство за ремарке, включващо иновации, досега невиждани на пазара. Според разработчиците производителността на A-Series е
ненадмината, като се отличава с революционен
контрол на температурата, превъзходна защита
на натоварването и ненадмината горивна ефективност. Тази комбинация осигурява по-голяма
оперативна гъвкавост, като същевременно помага на клиентите значително да удължат живота на автопарка си и да съкратят общите разходи
за собственост. Полевите тестове в реални условия са показали, че Advancer пести с до 40 процента от времето за сваляне и е с до 30 процента
по-икономичен. K
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Moody’s предрича стабилност
за автомобилния бранш

Агенцията за кредитни рейтинги Moody’s промени прогнозата си си за автомобилния бранш от
отрицателна към стабилна. Една от причините за това е очакваното нарастване на търсенето на
нови автомобили през 2021 г.

П

ромяната беше направена по-рано през
октомври, след като Moody’s заключи,
че търсенето е достигнало абсолютното
дъно. Въпреки това рейтинговата агенция предупреждава, че „скокът към нивата отпреди спада ще бъде бавен и със значителен риск“.
Moody’s вярват, че автомобилната индустрия
ще има по-добри пазарни позиции в резултат
на агресивното намаляване на разходите и преструктурирането на производствата. Нивата на
запасите също са добре структурирани, докато стратегиите за запазване на кешовите потоци са друг важен фактор за възстановяването на
бранша.
Според известната агенция за кредитни рейтинги бързата реакция на автомобилния бранш
по отношение на пандемията означава, че производството може да стартира отново без големи сривове. Прекъсванията във веригата на доставки също се оказват преодолими.

„Вместо да срещнат големи проблеми,
рестартирането на производството за големите
компании беше гладко и прекъсванията във веригата на доставки не бяха по-драстични от очакваното.“
С поглед към бъдещето Moody’s вярват, че
пандемията ще действа като катализатор за локализирането на веригите за доставка. Те очакват и по-голямо фокусиране на работодателите
върху безопасността на работното място. Прогнозирана е и тенденция за масово навлизане на
електрически превозни средства, тъй като правителствата въвеждат субсидии за насърчаване
на декарбонизацията.
„Пандемията ще ускори локализацията на веригите за доставки в автомобилната индустрия и
ще намали производствения капацитет на фона
на повишен фокус върху безопасността на работното място. Това ще ускори преминаването на сектора към електрифицирани превозни
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средства, тъй като правителствата използват стимулиращи мерки в подкрепа на целите за декарбонизация.“
Стремителният спад в
продажбите на леки автомобили в резултат на пандемията от коронавирус е стигнал до дъното, като се очаква продажбите да се покачат
рязко през следващите 12 до
18 месеца.
„Стабилната перспектива
за световната автомобилна
индустрия се отразява в нарастване на продажбите до
2021 г., които бавно ще продължат нагоре до 2023 г.“,
казва Брус Кларк, старши вицепрезидент на Moody‘s. „Независимо от това, автомобилните доставки няма да се
възстановят до нивата преди
пандемията поне до средата
на следващото десетилетие.“
Снижаването на продажбите на автомобили, предизвикано от коронавируса, е
значително по-лошо от спада през 2009 г., казва Кларк.
Анализаторите на Moody‘s
очакват глобалните доставки
на леки превозни средства да
спаднат с 19% тази година, до
около 73 милиона, след което
да се увеличат до 80 милиона
през следващата година. За
сравнение доставките са паднали с 11% между 2007 и 2009
г., преди да се възстановят до
рекордни нива през 2010 г.
От Moody‘s твърдят, че
предизвикателствата, свързани с коронавируса, и последвалата COVID рецесия идват едновременно с това, че
производителите на автомобили влагат доста средства и
усилия за преструктуриране
и модернизация, което само
добавя допълнителен риск за
бранша, работещ със и без
това тънки маржове на печалба. По-ниските приходи са в
тежест за компаниите, които инвестират за производство на превозни средства с
по-ниски емисии и на електрифицирани превозни средства. В резултат на това се налагат все по-чести обединения или сливания между компаниите, които целят изграждането на по-ефективни и печеливши оперативни структури. Независимо от това, ликвидността на автомобилните
производители е добра и би
трябвало да е достатъчна, за
да ги преведе през настоящите затруднения. K

Moody’s очакват
по-голямо
фокусиране на
работодателите
върху
безопасността на
работното място

Налагат се
все по-чести
обединения или
сливания между
компаниите,
които целят
изграждането на
по-ефективни
и печеливши
оперативни
структури.
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Дело след дело срещу
Пакет Мобилност
Министрите на
транспорта и
инфраструктурата от
девет държави в ЕС,
включително България,
които се обявиха
против разпоредбите
на Пакет Мобилност,
излязоха със
съвместно изявление.
Те посочиха, че
решенията в пакета
са едновременно
протекционистични
и несъвместими със
законите на ЕС, затова
са неприемливи за
въпросните държави

ABSTRACT IN ENGLISH

Bulgaria Among
Countries Claiming
Mobility Package
Transport and infrastructure
ministers from nine EU countries, including Bulgaria, which
are against the EU‘s Mobility
Package, wrote in a joint statement that the solutions, which
were both protectionist and incompatible with EU laws, were
unacceptable.

В

ече по всичко изглежда, че и поддръжниците на пакета не са наясно как творението им
ще заработи на практика, след като насоките за прилагането на Пакет Мобилност се бавят вече втори месец.
България, Полша, Кипър, Унгария, Литва,
Малта и Румъния предприеха реални действия
по обжалване на Пакет Мобилност пред Съда на
ЕС, в частта му за разпоредбите, касаещи международния автомобилен транспорт. А Литва и
Естония също планират да се присъединят към
групата, завела съдебни искове.
Деветимата министри написаха в изявлението си, че правилата на Пакет Мобилност „ограничават свободата на услугите на единния пазар
на ЕС“. Те заявиха, че тъй като е от ключово значение за икономическото възстановяване на ЕС,
ефективният автомобилен транспорт заслужава регулации, които са честни, ефикасни, благоприятни за бизнеса и които помагат за социалното приобщаване.
Министрите вярват, че наскоро приетият Пакет Мобилност ще бъде вреден за автомобилните превозвачи на ЕС, главно за дребния и среден бизнес, тъй като неговите разпоредби „са
подготвени в напълно различна социално-икономическа реалност отпреди пандемията от
COVID-19“.
Според казаното в изявлението, Полша, България, Кипър, Унгария, Литва, Малта, Румъния, Естония и Латвия са на мнение, че мерките,
включени в Пакет Мобилност, са отишли далеч
отвъд целите за реформа на законодателството на ЕС по отношение на международния пътен
транспорт, защото нарушават принципите на ЕС.
Според деветте държави чрез въвеждането на изкуствени административни бариери за
функционирането на автомобилните транспорт-
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ни компании новите регламенти ще изкривят
единния пазар на ЕС. Министрите заявиха, че
правилата ще увеличат както цените на транспортните услуги, така и на стоките в ЕС, което от
своя страна ще намали глобалната конкурентоспособност на Съюза.
Междувременно правителството одобри позицията на България за предприемане на действия пред Съда на Европейския съюз на основание чл. 263 от Договора за функционирането на
Европейския съюз във връзка с разпоредбите на
Пакет Мобилност I. Това съобщиха от правителствената информационна служба след заседание на кабинета. В него се казва следното:
В резултат на продължителен преговорен
процес и въпреки противопоставянето от страна
на България и на други държави членки като Румъния, Полша, Унгария, Литва, Латвия, Естония,
Малта и Кипър, на 31 юли 2020 г. в Официалния
вестник на Европейския съюз бяха публикувани
приетите от Съвета на Европейския съюз правни
актове в областта на международния автомобилен превоз на товари от Пакет Мобилност I.
Регламент (ЕС) 2020/1054 на Европейския
парламент и на Съвета от 15 юли 2020 година
за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 по
отношение на минималните изисквания за максималното дневно и седмично време на управление, минималните прекъсвания и дневните и седмичните почивки и на Регламент (ЕС)
№ 165/2014 по отношение на установяването на
местоположението чрез тахографи;
Регламент (ЕС) 2020/1055 на Европейския
парламент и на Съвета от 15 юли 2020 година
за изменение на регламенти (ЕО) № 1071/2009,
(ЕО) № 1072/2009 и (ЕС) № 1024/2012 с оглед
на адаптирането им към развитието в сектора
на автомобилния транспорт и Директива (ЕС)
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2020/1057 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли
2020 година за определяне на
специфични правила във връзка с Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС за командироването на водачи в сектора на
автомобилния транспорт и за изменение на Директива 2006/22/
ЕО по отношение на изискванията за изпълнение и Регламент
(ЕС) № 1024/2012.
Разпоредбите в новите актове относно правилата за връщането на водача, връщането
на превозното средство и командироването, забраната за
ползване на седмична почивка
на борда на превозното средство и периода на почивка между два каботажни цикъла категорично водят до крайно неблагоприятни последици за българските предприятия, извършващи международен автомобилен
превоз на товари. Новите текстове са небалансирани и в ущърб на българските транспортни оператори, както и в общ
план за операторите от периферните държави членки.
Приетите разпоредби водят
до дискриминиране на база географско положение, както и до
ограничаване на равнопоставения достъп до Единния вътрешен пазар. За част от приетите
вече текстове няма представена
оценка на въздействието на ниво
Европейски съюз, което българската страна е изтъквала многократно в хода на преговорния
процес.
За да защити интересите на
компаниите, извършващи международен превоз на товари,
България ще инициира действия за внасяне на писмена искова молба за завеждане на дело
пред Съда на Европейския съюз
по Пакета Мобилност I. С цел отмяна на част от разпоредбите на
споменатите правни актове, ще
бъдат внесени три отделни жалби за отмяна по спорните текстове във всеки отделен проблемен
законодателен акт.
Полша също подаде жалба до
Съда на ЕС срещу разпоредбите на Пакет Мобилност на ЕС с
аргумента, че някои от решенията в него са дискриминационни. Полското представителство
в ЕС написа в Twitter, че правилата, включени в пакета, „са дискриминационни и ще имат отрицателно въздействие върху вътрешния пазар, както и върху
околната среда“.
Жалбата се отнася до правила, приети от Европейския пар-

ламент, които ще предизвикат неблагоприятни промени на пазара на автомобилни
превози.
Румъния също обжалва
пред Съда на Европейския
съюз някои разпоредби на Пакет Мобилност I, като задължителното време за почивка, прекарано от шофьорите
извън кабината на превозното средство. Румънските превозвачи заявиха, че страната
ще загуби 200 000 професионални шофьори заради разпоредбите на Пакета Мобилност.
Европейският парламент
подписа актуализираните

правила за товарни превози
на 9 юли тази година, без да
приеме каквито и да било изменения в пакета, предлагани от страните от Централна и
Източна Европа.
Министерството на външните работи и Министерството на транспорта на Румъния
съобщиха, че правителството е поискало отмяна на проблемните разпоредби от Пакет Мобилност, които ще имат
значителни отрицателни последици за вътрешния пазар
и ще повлияят на конкурентоспособността в превоза на
стоки в ЕС. K

„Интелигентно окомплектован:
Останете спокойни на
магистралата от данни“
Ян Хермелинг, KRONE Telematics

Нашите Cool Liner и KRONE Telematics са перфектния екип, който ще снеме от Вас много транспортни грижи. Интелигентната връзка между полу-ремаркето и KRONE Telematics Ви позволява да
отчитате онлайн, съвсем удобно местоположението и температурата на Вашия товар, както и да
имате директен достъп до своя хладилен агрегат, за да променяте режима му на работа. KRONE
Telematics Ви дава също и възможността да документирате по всяко време състоянието на изискващите специално внимание товари и да гарантирате, че при Вас те са в добри ръце. Всичко това
в комбинация, спестява време и пари и Ви позволява да запазвате самообладание дори и в найнапрегнатите моменти.

Cooler код
за информация.
Krone BG EOOD, Buero No. 5, jk. Slatina, Spatnik 16 Str., BG-1574 Soﬁa, Tel.: +359 28723306, Fax: +359 28716867
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ИПО Дизел
Център

Българското дружество ИПО е от изключенията в икономическата ни действителност: основано преди 30
години, то работи в сферата на машиностроенето и тежката промишленост, и освен дилърство на продукти
в тези области има и собствена производствена дейност – проектира, произвежда и възстановява
оборудване и резервни части за минно-обогатителната, пътнотранспортната и пътностроителната техника

И

ПО ООД е официален представител за България на световни лидери като Cummins
(дизелови двигатели), Cummins Power
Generation (електрогенератори с дизелови двигатели), Fleetguard (филтриращи продукти и системи), Allison (автоматични предавателни кутии),
Yanmar (дизелови двигатели с водно и въздушно охлаждане), Houchin Aerospace (наземни захранвания за авиацията). Всяко от тези представителства изисква и много солидно сервизно присъствие.
Горивната система е обща черта на дизеловите двигатели, които дружеството продава,
обслужва и ремонтира. За фирмения сервиз от
критична важност е осигуряването на качествено поддържане и ремонт на уредбите от различни марки и модели. Инж. Петко Димитров, сега
сервизен мениджър Bosch, Delphi, VDO и Denso,
и с опит преди това в ремонта на ДВГ, си спомня, че най-големите трудности при диагностиране на двигателите са били свързани с горивната
система. Като не намират на пазара онова високо качество, което удовлетворява взискателните
им клиенти, особено професионалистите, в ИПО
решават да затворят цикъла и сами се заемат с
тази прецизна дейност.

В началото бе Bosch...
Първо търсят сътрудничество с гиганта Bosch
– топдоставчика на системи за пътнически и тоноември 2020

варни превозни средства, за индустриални цели,
за строителна и аграрна техника. А големите
имат и своите изисквания: база, обучен персонал, необходима техника… В ИПО развитието е
бързо: подготовка и обучения в чужбина за работа с всички типове и разновидности на системите на Bosch, получаване на необходимите сертификати, закупуване на скъпоструваща техника, обучение как да се борави с нея.
Сервизът става Bosch Diesel Center – най-високото ниво на обученост, оборудване и възможности. Доверието към него личи от факта, че е и гаранционен отдел за горивните системи Bosch за
България. Днес ИПО Дизел Център покрива цялата гама и всички поколения дизелови горивни системи Bosch, от редовите механични помпи до найновите поколения за ДВГ за всички транспортни
приложения, вкл. common rail с четирипиновите
магнити на дюзите за тежко натоварени дизелови двигатели с голям работен обем (бел. ред. –
четирите пина за управление на електромагнита на дюзата, вместо обичайните два, позволяват
да се управлява и отварянето на разпръсквача, с
което количеството впръсквано гориво се дозира
още по-прецизно). За ремонт на най-новото поколение помпи – СР 4, са оторизирани единствено
доверени сервизи, какъвто е ИПО Дизел Център.
ИПО е партньор на Bosch и в дистрибутивната дейност – доставя оригинални резервни части и има директен достъп до складовете на компанията.
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Все пак за някои стари типове вече не се произвеждат резервни части и след като се изчерпят и наличностите при дистрибуторите, ремонтът им е невъзможен. Най-силно това се чувства
при пътностроителни машини от по-стари поколения.

...следват Delphi, VDO
Пазарът изисква да се разшири гамата на обслужваните автомобили и двигатели и с такива,
имащи горивна система Delphi – № 2 на Стария
континент. Delphi в последните години разширява дела си и при ДВГ за големи товарни автомобили, за пътно-строителна и земеделска техника, като развива и предлага своята иновационна smart система: „помпа-дюза“, двата елемента
на която са разделени, а техните времена на отваряне и затваряне се управляват и съгласуват
посредством компютърно управление. Усъвършенстват се и Сommon rail системите на Delphi
за ДВГ с по-малки работни обеми с получаването първо на 16-, а по-късно и на 20-битово управление.
Отново следват проучвания, преговори, закупуване на стендове, обучения в Англия. От 2015 г.
ИПО Дизел Център е вече гаранционен и извънгаранционен сервиз и за системите Delphi. Той е
и единственият в страната, оторизиран да работи със smart системата на Delphi.
Пак през 2015-а ИПО Дизел Център става официален сервиз и на горивните системи
Siemens VDO (сега VDO). Те са тип common rail,
само с пиезо-електрически дюзи. Използват се в
ДВГ с неголям работен обем, вкл. за лекотоварни автомобили. Вграждат се в цилиндровата глава и работят при твърде тежки условия.
ИПО Дизел Център обслужва още две марки
горивни системи за ДВГ на машини за работа:
японските Zexel (модели по лиценз на Bosch) и
Yanmar (собствени горивни системи).

Оборудването
Bosch произвежда както горивни системи,
така и стендовете и останалото оборудване, необходимо за тяхното тестване и регулиране.
Също така ремонтира собствените си системи,
рециклират и пиезо дюзи в заводски условия.
Delphi, Denso, VDO и други производители
ползват оборудване от специализираната британска компания Hartridge. Най-скоро доставеното оборудване в ИПО Дизел Център е за системи VDO.

Георги Попов, зам.-управител на ИПО, казва:
„Естествено е в рамките на сервиза на ИПО отделните направления да са свързани, след като
напр. Cummins и Allison работят заедно над 40
години и имат общи разработки. Справяме се с
двигателите, с предавателните кутии, с доставката на части, на консумативи, с ремонта на горивните системи, които са свързани с гаранции,
давани от производителите. В цялата си практика сме се стремили да заставаме зад работата,
която сме свършили, никога не сме бягали от отговорност“.
Първоначално се е предвиждало да се работи само със системи, свалени и донесени от клиентите, но търсенето на качествен краен резултат е наложило дейността да се разшири и с техния демонтаж/монтаж, както и с центровките им
към двигателите.
Проява на отговорност към партньори и клиенти е и политиката на ИПО да предлага ремонти само на тези горивни системи, които в Центъра могат да се ремонтират точно според изискванията на производителя. „Запознати сме с
алтернативните ремонти, пазарният им дял у нас
е интересен, но предлагаме само това, което големите производители са одобрили“, обяснява
Петко Димитров. Вероятно това е една от причините да стават все повече постоянните клиенти,
между които са и много сервизи. K
инж. Радослав ГЕШОВ

В ИПО Дизел Център
обслужват и ремонтират
горивни системи на
световните и европейските
лидери

Автомобили за работа са
между честите посетители
на сервиза на ИПО

Бърза реакция + качество
Професионалните клиенти на Центъра са два
типа:
)) Едните, главно превозвачи, търсят Центъра,
след като двигателят излезе от строя, не правят планови ремонти, нито реагират при появата на по-леки симптоми за неизправности в
горивната система;
)) Примерите за планови ремонти и поддръжка
са повече в добивната промишленост, където
престоите струват много скъпо.
Клиентите от първия тип са много повече, затова бързата реакция се превръща в определящ
фактор за организацията на работата. Помага
това, че хората в Центъра са така подготвени, че
могат да се заменят един друг.
ноември 2020
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FROTCOM – интелигентно
управление на автомобилния парк

Системата за интелигентно проследяване и управление на автомобилен парк на Frotcom България Ви
дава възможност да повишите производителността,
печалбата и качеството на услугите, които предлагате.
Същевременно води и до намаляване на разходите.
Софтуерът на Frotcom предоставя всички необходими функционалности за лесното и ефективно управление на автомобилите, машините, активите Ви и
т.н., без значение бранша, в който оперирате.

Всичко онлайн
Тъй като Frotcom е уеб базирана услуга, тя може
да бъде използвана от всяко едно място и компютър
или мобилно устройство с достъп до интернет. Софтуерът Ви позволява да получавате актуална информация за автопарка по всяко време. В зависимост от
нуждите Ви, можете да избирате между множество от
различни функционалности, с които да следите и управлявате флотата си.
Разширеният мониторинг, предлаган от Frotcom,
Ви дава възможност да следите ефективността на автопарка. Можете да наблюдавате и анализирате важните за Вас ключови показатели (KPI), като аларми,
разходи, време за шофиране, разход на гориво, разход на гориво спрямо оценката на шофиране, пробег
и натоварване. Изчерпателният набор от диаграми,
карти и показатели Ви дават възможност да вземате информирани решения относно управлението на
автопарка си. Разширеният мониторинг Ви позволява да наблюдавате развитието на данните за Вашия
флот във времето, фокусирайки се върху намаляване на разходите, увеличаване на производителността и ефективността. Така получавате информация и
възможност да се съсредоточите върху тези показатели, които трябва да бъдат подобрени.

Съхранение в облака
Ако все още търсите начин как да съхранявате тахографските си файлове, Frotcom България може да
Ви предложи решение, с което да ги сваляте дистанционно, архивирате и анализирате в удобно за Вас
ноември 2020

време. Чрез възможността за дистанционно сваляне на данни от тахограф и съвместната му работа със
софтуера за архивиране и анализ на файлове от тахографи TIS-Web си гарантирате, че няма да пропуснете свален файл. Необходимо е само да имате акаунт
в TIS-Web. Frotcom автоматично ще разпознава, когато има свален нов тахографски файл – от автомобила
или картата на шофьора, като изпраща копие от него
до акаунта Ви. Тъй като TIS-Web е cloud базирано решение, имате възможност в удобно за Вас време и отвсякъде да анализирате данните, включително от мобилното приложение, инсталирано на телефона Ви.

Безжична връзка
Най-новото попълнение в портфолиото ни е GPS
устройството Frotcom FOX3. То е компактно с вградена антена. С него ще можете да наблюдавате превозните средства, да изтегляте тахографските файлове
от автомобила и картата на шофьора, да четете данните от бордовия компютър и да плащате пътни такси в България и Унгария. Също така към Frotcom FOX3
можете да свържете множество допълнителни аксесоари. Ако търсите начин да получите информация
от ремаркето на превозното средство без допълнително окабеляване, то Frotcom FOX3 е правилното решение. Това е единственото GPS устройство с вграден Bluetooth и WiFi интерфейс. Чрез тях то може да
се свързва с различни видове Bluetooth сензори – за
идентификация на ремарке, датчици за гориво и температура, без да е необходимо окабеляване.
Повече за тези и други предложения от Frotcom
може да намерите на сайта ни www.frotcom.com или
да се свържете с нас на
тел.: 0700 45 145
e-mail: sales@bg.frotcom.com
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Как в Дискордиа се грижат
за укрепването на товарите
Тълкуването на „Вържи
попа, да е мирно селото!“
за превозвачите е „Укрепи
добре товара, за да нямаш
ядове!“. Аз самият имам лош
спомен от разминаването с
камион, който под Чепеларе
„сееше“ по пътя свободно
нахвърляни дървени капаци
и изрезки. Има, разбира се,
и по-тежки случаи, но това
май невинаги притеснява
ИА „Автомобилна
администрация“

Особено важно е правилното поставяне на коланите

К

огато в Дискордиа АД възникват проблеми
и щети от разместване на неправилно укрепени товари или от нарушаване на опаковките, не чакали да дойде неволята, а се справили
по свой начин. Как са постигнали това, разказва
от първа ръка Димитър Секулов, директор на отдел Мениджмънт на флота.
Във фирмата констатират, че проблемите и
щетите възникват с определена честота и повто-

ряемост при някои типове товари и при определени клиенти. Казано по-просто, тези товари са
по-сложни и изискват повече умения и от страна на изпращача, и от страна на шофьора, за да
могат да стигнат до предназначението си без увреждания. По-задълбоченият анализ показва, че
с един и същ вид товари, натоварени от едни клиенти, Дискордиа няма проблеми, а когато идват
от други клиенти, създават главоболия.

TÜV NORD Mobilität

11 години на българския пазар
Заедно към успеха!
• Индивидуални одобрения
• Изменения в конструкцията
• Оценка на употребявани автомобили
• Обезопасяване на товарите
• Обучения
• CoP
1113 София
ул. Фр. Жолио Кюри 16, бл. 155, ет. 2
тел. 0892 264522, 0894 416902

Надежда Кръстева
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Европейските
производители на
ремаркета и полуремаркета
се грижат да улеснят
укрепването на товарите,
но без да се допускат
никакви компромиси със
сигурността

„Стигнахме до извод, че проблемите са не
само в нашите водачи и нашата организация, че
е необходимо да „бръкнем по-дълбоко“, ако искаме да разрешим успешно задачата, като обясним на такива контрагенти, че тяхната опаковка не е надеждна. Укрепването на една стока с
тънки летвички и скари може и да върши работа в склада на производителя, но качена в камиона, на няколко нива, тя не издържа на вибрациите при движение. Естествено, не всички клиенти
се съгласяват лесно, възникват спорове“, обяснява г-н Секулов.
Затова търсят организация, при това авторитетна, която да може да ги обучи, за да бъдат уверени, че са прави, когато дават съвети и особено
като влизат в спорове с клиенти товародатели.
Така стигат до ТЮФ НОРД Мобилитет, България.
Тъй като в Дискордиа АД има над 900 шофьори и не могат да пратят всички на обучение, избират тридневно обучение, на което пращат
своите драйвър треньори и флот мениджъри –
хора, които са ангажирани с управлението на водачите.
Наученото от тези хора в Дискордиа се оползотворява, като с шофьорите, имащи проблеми
с щети по товара, се води поне един съвещателен разговор, в който получават указания и насоки от колегите, обучени в ТЮФ НОРД. Информирането на новите шофьори във фирмата по отношение укрепването на товари е част от цялостна система, по която те отначало минават атестация при драйвър треньорите.
Драйвър треньорът Валери Георгиев, един от
петимата във фирмата, получили сертификат за
укрепването на товари след тридневното обучение, проведено от ТЮФ НОРД България, разказва, че тогава са научили много нови неща: „Плътно използвахме времето – два дни теория, а на
третия направихме практическо занятие в нашата база, с наше ремарке и различни товари. Инструкторът ни показа как правилно се укрепват
товари. ТЮФ НОРД е институция, която работи
много професионално.
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Изключително сме доволни, научихме множество полезни неща и в момента предотвратяваме доста проблеми с неправилно укрепени стоки, най-вече от Турция. Най-малкото, което успяваме, е да научим нашите шофьори да укрепват
правилно товарите.
Преди имахме много повече неприятности и
щети от разместване на неправилно укрепени
товари или нарушаване на опаковките. Едно от
най-важните неща е товарът да бъде правилно
опакован/пакетиран още при самия производител. Следващият момент е нашият водач да укрепи правилно товара, който ще превозва.
Особено важно е правилното поставяне на коланите. Ако това не се направи, неправилно поставените колани, дори и да са повече на брой,
може да не оправдаят очакванията да удържат
товара. Има места, където трябва да се поставят
гумени подложки или пластмасови ъгли, за да се
предпази коланът от претриване, което може да
стигне и до скъсване.
Решенията често са в детайлите. Изключително важни, но обикновено подценявани, са
подложките. На обучението в ТЮФ НОРД научихме, че 4 гумени подложки под палета, независимо колко са дебели, увеличават 3 пъти силата на триене при аварийно спиране. Би трябвало
водачът всеки път, независимо от опаковката, да
поставя подложки под нея.“

Споделяне и разпределяне
на отговорността
Учебникът за осигуряване и укрепване на товари е „тухла“ с много теория, но повечето възможности за прилагането ѝ са при изпращачите
на товарите: производителят на продукта трябва така да разработи транспортната опаковка,
че с нея да може товарът спокойно да се превози и достави. Когато производителят е намерил правилното инженерно решение, работата
на превозвача е облекчена в голяма степен. Не е
ли изпълнено както трябва, шофьорът няма много възможности да поправи пропуснатото. В определени държави стандартите са много по-високи.
„Традиционно возим и от Турция – разказва г-н
Секулов – там не се държи толкова на транспортната опаковка и се правят компромиси, за да се
използва максимално товарният обем на транспортните средства. В Гърция глобални производители на продукти от желязо, алуминий и мед
са въвели в това отношение високи стандарти,
които приятно изненадват. Няколко от фабриките за алуминиеви профили в южната ни съседка
така опаковат, че и света да обиколиш, опаковките няма да се разместят, докато в Турция това се
случва още при спирането на портала на завода.
Имахме съдебен спор, свързан с превоз на
опаковани големи и много скъпи генератори,
които са фиксирани към пода на ремаркето и с
колани и подложки. Не са мръднали до момента
на доставянето, но от вибрациите вътрешността им бе в насипно състояние. В пълен контраст
с това е случай от преди години – на Видин се
преобърна камион с изключително скъпи витрини за музейни експозиции, витрини, в които се
поддържа постоянна температура и влажност.
Всички маркери за вибрации на опаковката бяха
сработили, но витрините бяха без нито една по-
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Правилно разпределени тежки товари, укрепени с колани. Под коланите са поставени подложки, предпазващи ги от претриване
вреда! Немският изпращач бе направил здрава и надеждна опаковка, шофьорът я беше укрепил добре и в крайна
сметка ценната пратка бе опазена дори и при катастрофа.
Отговорността за състоянието на превозвания товар е
дефинирана в CMR конвенцията, но когато се товари, не
е възможно тя да се чете и да се спори. Алтернативите са
две: товарим или отказваме. Когато срещнат товари, които видимо не могат да бъдат укрепени, нашите водачи ни
уведомяват, изпращат снимки, правим визуална проверка, за да видим какъв е товарът и да го предоговорим с
клиента. Понякога и отказваме товари – при надеждна информация и когато превозът е свързан с висок риск.“

Какво е състоянието с укрепването на
товарите у нас?
„Българските производители, които работят основно
за износ, също обръщат сериозно внимание на опаковането, понеже това гарантира на 100%, че техният продукт
ще бъде доставен до клиента във вида, в който го очаква,
отговаря г-н Секулов и продължава – На вътрешния пазар
обаче укрепването и осигуряването на товарите е изключително ненадеждно и опасно. Вижда се, че се карат неукрепени товари – различни строителни машини, елементи като колони, греди, големи блокове и др. Не е рядкост
и превозването с репатрак на автомобили, които не са укрепени или пък са с един колан проформа. Не коментирам претоварването на ос и цялостното претоварване. ИА
„Автомобилна администрация“ би трябвало да контролира всичко това.
В международния транспорт, където работи Дискордиа, контролът е много силен, затова много рядко пътуваме с неукрепени товари и почти не претоварваме“. K
инж. Радослав ГЕШОВ
Димитър Секулов,
директор на отдел
Мениджмънт на
флота: „Научихме
много нови,
полезни неща от
обучението, което
проведе ТЮФ НОРД
България. Имаме
идеи и амбиции и
за други съвместни
инициативи и
проекти.“
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Как да се измени Наредба № 37

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на тази наредба*, публикуван за обсъждане
от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, предизвика сериозен интерес, но
и множество критики. Критикуват и протестират срещу проекта част от професионалните
организации на хора, чиято професия е да обучават кандидатите за водачи на МПС

М

ежду причините за силния отзвук са и
следните:
)) годишно у нас за водачи на МПС се обучават до 100 000 човека, но те не са достатъчно
подготвени за съвременните условия;
)) за множеството пътнотранспортни произшествия обществото е склонно да обвинява
основно новите водачи (но според някои статистики водачите със стаж до 2 години са причинили около 2,2% от тежките ПТП!);
)) предлаганите промени засягат финансови интереси и предполагат допълнителни разходи
от страна на обучаващите.

Позицията на ИА АА
Осъществяването на предложенията, които бяха публикувани за обществено обсъждане,
ще улесни бизнеса, ще намали административната тежест, ще направи по-прозрачна дейността в сектора и ще гарантира правата на обучава-

ните. Предвижда се разработване и въвеждане
на съвременна информационна система, интегрирана със системите на други администрации
и безплатна за учебните центрове и обучаемите.
С въвеждането и съхраняването на информацията в електронен вариант ще отпаднат хартиените
регистри, учебни дневници, картони и графици.
Предложенията предвиждат още:
)) Създаване на публичен регистър на учебните центрове (УЦ), преподавателите и учебните превозни средства;
)) Подаване по електронен път на заявленията за
продължаване срока на издаденото разрешение и промени, свързани с дейността;
)) Електронно отразяване на часовете по теоретично и практическо обучение;
)) Вътрешните теоретични изпити да се провеждат в електронна среда, които да ги доближи
максимално до теоретичните изпити пред ИА
АА;
)) Автоматично уведомяване на УЦ за изтичане

* Наредба № 37 от 2.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на
правоспособност за управление на моторно превозно средство и за условията и реда за издаване
на разрешение за тяхното обучение
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валидността на разрешението, задължителното периодично обучение на преподавателите и валидността на техническите прегледи на
превозните средства;
)) Ръководителите на УЦ да контролират ефективно дейността на преподавателите;
)) Кандидатите за водачи сами да се записват за
изпит по теория и да получават информация за
етапите на проведеното обучение;
)) Бързо прехвърляне от един УЦ в друг при необходимост или желание на обучаемите.

Спорните предложения
Голяма част от бранша не е съгласна с предложените други съществени промени в Наредба № 37. От ИА АА твърдят, че тези текстове целят уеднаквяване на правилата за всички учебни
центрове, поставяне при равни условия и ограничаване на нелоялната конкуренция и „сивия
сектор“ в бранша. Според ИА АА, това ще се постигне, като:
)) Преподавателите бъдат назначавани в УЦ на
трудови договори. Това ще гарантира, че работата им като преподаватели е основна дейност, а не допълнителна, ще подобри значително качеството на обучението, контрола
върху дейността и ще защити социалните и
трудовите им права.
)) Превозните средства са собственост на УЦ
или са на лизинг. Автомобилите, с които се извършва обучението, имат специфично оборудване и предназначение за извършване на
дейност, за която се заплаща, и не следва да
са собственост на физически лица, които не
са търговци, както и да се използват за други цели. Изключение е предвидено за учебните товарни автомобили и автобуси – с тях може
да се извършват превози при спазване разпоредбите на Закона за автомобилните превози.
)) УЦ се регистрира като търговски обект, в който се предоставя услуга срещу заплащане и УЦ
разполага с касов апарат, регистриран в Националната агенция за приходите.
)) Въвеждане на застраховка „Професионална
отговорност“ на УЦ, с което отпада задължението за застраховане на местата за всеки автомобил.
)) Отпадане на изискването за назначаване на
технически сътрудник за учебни центрове с
по-малко от 3 преподаватели (тази дейност ще
може да извършва някой от преподавателите
или от ръководителя на учебната дейност).
Проектът за изменение бе качен за обществено обсъждане на страницата на Министерството
на транспорта, информационните технологии и
съобщенията, а ИА АА изложи своята позиция по
въпроса на пресконференция, а после и с отворено писмо до медиите и до Учебните центрове.
В срока за обсъждане, който изтече на 14 октомври, са получени 24 предложения и 10 от тях изобщо отхвърлят проекта.

Несъгласните
От Националния автоинструкторски съюз заявиха, че проектът е бил обсъден с едва 3 на сто
от бранша и че техните членове ще продължат
да протестират, докато не бъде обсъден с целия
бранш. Според тях предложенията на ИА АА изобщо не засягат основния проблем – качество-

то на подготовка на самите преподаватели, което определя и качеството на обучението, което
провеждат. Позицията на Съюза на преподавателите по авто-мото подготовка е, че проектът е
лобистки, съдържа текстове, противоречащи на
конституцията, затова трябва да бъде свален и
обсъден с хората от бранша в контекста на концепцията за обучение, произтичаща от стратегията за безопасност на движението, която Министерският съвет прие през третата седмица на октомври.
Очевидни са сериозните противоречия между интересите и становищата на представителите на браншовите организации на т.нар. „малки“
и „големи“ в областта на подготовката на кандидати за водачи на МПС.

„Според
Националния
автоинструкторски съюз
предложенията
на ИА АА изобщо
не засягат
основния
проблем –
качеството
на подготовка
на самите
преподаватели,
което определя
и качеството
на обучението,
което
провеждат.“

Наредбата за обучение е само
част от проблемите
Обикновено истината не е в крайните становища. Затова потърсих мнението на хора, които
не претендират, че представляват „значителна
част“ от бранша, но от десетилетия са преподаватели с авторитет, от тези, при които пращаме
деца и внуци – не за да „вземат книжка“, а за да ги
научат да карат, така че да са безопасни за себе
си и за останалите хора на пътя, а и край него.
От тях чух за пореден път, че обучението на
кандидатите за водачи е само един от етапите
по пътя към безопасното движение (БД) и вторачването само в него няма да подобри съществено ситуацията. Ако държавата иска да запази нацията чрез намаляване на загиналите, пострадалите и преките и косвени щети от ПТП, трябва да се ангажира сериозно с проблемите на БД.
Няма как да постигнеш резултати, без да вложиш
нещо.

Другите фактори
Преподаватели казват: „Между причините за
ПТП е организацията на движението, която не отговаря на броя на превозните средства, на интензивността на движението и на пропускателната способност на пътища и кръстовища. Тя е
на безобразно ниво в София, а и не само в нея.
Все още има вещи специалисти по организация
на движението, но не ги ползват. Вместо тях са
поставени хора, които една листовка не могат да
решат.
Според официалните статистики над 90% от
ПТП са по „вина на водача“. И това е така, защо-

„Ако държавата
иска да запази
нацията чрез
намаляване на
загиналите,
пострадалите
и преките и
косвени щети
от ПТП, трябва
да се ангажира
сериозно с
проблемите на
БД.“
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то, когато напр. един мотоциклетист влезе в шахтата, на която липсва решетката, и си счупи и главата, и мотоциклета, контролните органи му пишат акт, в който като причина е посочена „несъобразена скорост“. Но това не е цялата истина:
съвиновни са и този, който е откраднал решетката, и който не е поставил друга, и този, който има
задължението да сигнализира веднага за неизправността на пътя. В статистиката трябва да се
отразява чия е вината, трябва да се наказват и
всички виновни лица, както предвижда законът.“

Болките на бранша

Критична е и ситуацията с
водачите от категория С –
на много от компаниите за
международен транспорт
се налага да дообучават по
2-3 месеца правоспособни
водачи без опит, за да могат
да работят самостоятелно.
Тези водачи нямат и
представа от съвременните
помощни системи

Мнозина са обидени от неспирните нападки срещу бранша като цяло. Приравняването на
тази учебна дейност с тази на търговските дружества е част от сриването на авторитета на професията. Чувайки думата „търговско“, мнозина
очакват, че щом си платят, ще получат заветното свидетелство.
Венелин Петков, един от доайените, който
през своите над 8 и половина десетилетия е бил
и инструктор/преподавател, и служител на ДАИ,
споделя: „Много ме дразни това недоверие и
подценяване на техния труд. Може в системата
да има недобросъвестни преподаватели, но те
са 5 – 6%. Защо ги превръщат в общ знаменател,
под който се поставят всички?
Преподавателят е този, който поема курсиста
и го обучава да се движи безопасно. Той трябва
да прецени колко часа обучение са необходими
точно на този човек, дали той е безопасен за останалите и може ли да се яви на изпит след 25 или
след 45 учебни часа.“
По-конкретни са действащите преподаватели: „Сегашната рамка не е добра основа за началото на обучението. В училищата за предмета БД са предвидени само няколко часа, и то в
часа на класния ръководител. Своя ангажимент
трябва да поемат семействата, детските градини и училищата, а БД трябва да преподават само
квалифицирани преподаватели.
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За да станат шофьори, безопасни за себе си
и за другите, половината от идващите за обучение трябва първо да бъдат превъзпитани и научени на неща, които би трябвало да са научили до
седмата си година. Понякога се налага да учим
кандидатите да четат и пишат, и чак след това минаваме към обучението и решаване на тестове.
Подготвяме кандидатите по учебна програма, разработена от Министерството на образованието, а нейното спазване контролира друго министерство – транспортното. Необходимо
ли е две министерства да се занимават с едно и
също нещо?
Говори се, че обучението на водачите е важно,
че не е като курс за козметици, че трябва да даде
знания и навици за цял живот, но ръцете на обучаващите са вързани: учебният план по теория и
управление не предвижда възможност преподавателят да има творчески и индивидуален подход. Системата ни вкарва в рамка, която се контролира от МТИТС (а там педагози няма, няма и
психолози), сякаш ще работим с машина, а не с
хора. А всеки е различен и за всеки трябва индивидуален подход: за едни програмата е много лека, за други – непосилно трудна. При тези,
които са готови по-рано, може да използваш останалото време не да ги учиш по програмата, а да
им покажеш допълнителни техники за безопасно
управление. Според един голям специалист найтрудни за обучение са летците, следвани от учителите и лекарите. Като ти се падне един такъв в
курса, работата става много по-различна от написаното в програмата.
Сега преподавателят не може да определя
колко време да отделя на даден курсист, за да
го запознае с техниката на управление. А тъкмо
той трябва да оцени общата психофизиологична подготовка на обучавания, дали има изградени навици от детската градина, от семейството,
от училището, станал ли е той отговорна личност.
Или просто, тъй като е завършил осми клас, има
правото да кара курсовете за водач.
Процесът на обучение предполага квалифи-
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цирани преподаватели и по теория, и по практика. Не може преподавател да отвори Закона и да
го чете – това не е преподавател. Трябва да знаеш това, което преподаваш. Необходимо е да се
увеличат часовете по теория – това е фундаменталната част от обучението на бъдещи шофьори.
Тези, които предлагат намаляването им, никога не са преподавали теория и нямат представа
как се прави това. Преподавателят трябва да ангажира вниманието на курсистите, да ги заинтересува, да създаде възможност за дискусия помежду им. Трябва да я има и обратната връзка
към преподавателя.“
И същият преподавател продължава: „Рамката на обучението трябва да бъде създадена от
държавата и да приключва с държавния изпит. И
ако някой не издържи изпита, виновен е преподавателят. Не го ли вземе някой от моите, и аз се
чувствам виновен, какъвто и да е той. Имам такива, които ги мъча, докато стигнат нивото, докато получат трайни знания, а не да зубрят листовките.
Понякога системата насърчава зубренето –
защо човек, когото обучаваме за категория В, за
да си вземе изпита трябва да запамети, че „към
МПС от категория А1 спадат мотоциклетите с
обем на двигателя до 125 куб. см, максимална
мощност до 11 кВт и отношение мощност/тегло,
което не превишава 0,1 кВт/кг, както и триколесните МПС с мощност до 15 кВт“? Вместо да покажа на курсистите полезни неща за и от прак-

тиката, да им прожектирам някой учебен филм,
карам ги да зубрят неща, които забравят още в
деня след изпита. В изпита трябва да има въпроси, свързани с практиката, с безопасното движение.
Полигонът със суха настилка и конуси не е
особено полезен. Необходим е друг тип полигони: с вода, лед, пясък. Всеки водач трябва да
мине през такъв полигон, може и след изпита, но
преди да си получи свидетелството за управление.“

Предлаганото от
ИА АА поставяне на
кандидатите за водачи в
„електронна среда“ може
и да уеднаквява донякъде
условията за кандидатите
да станат водачи, но
не решава проблема с
качеството на подготвеност
на тези, които ги обучават,
както и с програмите,
написани от МОН

Конкуренцията ще отсее
слабите преподаватели
„В новата Наредба трябва да влязат елементи, създаващи условия за истинска конкуренция
между школите. Кандидатът за обучение трябва да бъде свободен и тогава курсисти ще има
там, където обучението е добро, а където е лошо
– няма да има. И не бива Наредбата да блокира
този процес.
Проблемите пак няма да се решат с рестриктивните мерки, заложени в новия проект, каквато и регистрираща техника да се вкара. Единствено конкуренцията ще отсее слабите преподаватели, нищо друго. Няма закон или наредба,
които да решат проблемите, ако няма конкуренция.“ K
инж. Радослав ГЕШОВ
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ETRC продължава на инат
Вторият състезателен
уикенд в Европейския
пистов шампионат за
камиони се проведе
на 17 и 18 октомври на
Hungaroring. Според
първоначалния
календар сезонът
трябваше да завърши
още през първия
октомврийски уикенд,
но какво ли през 2020а е както трябва...

Киш не успя да направи
"Голям шлем" у дома, но
поведе с немалък аванс във
временното класиране

З

аради високия процент заразени от КОВИД в Унгария и особено край Будапеща
(9 на 1000) част от германските отбори
не участваха: временният лидер Ленц, Райнерт,
Курсим. Липсаваха и Андерсон, Клайнагелвоорт,
тримата Родригес.

Смазващо превъзходство на
Лацко в Състезание 1
Заради дъжда то започна под жълти флагове, от втората обиколка. Лацко отново показа
изключителното си майсторство на мокро и започна да се откъсва, докато четиримата пилоти
зад него останаха близо един до друг. Разликата между Лацко и втория – Яниек растеше и чехът финишира с огромната преднина от 24 секунди. Яниек, стартирал до Лацко, продължи в страхотна форма, но получи наказание и се срина до
седмо място. Киш, който стартира от пета позиция, „дишаше във врата“ на Албасете и в 9-а обиколка го изпревари, за да излезе на четвърта позиция, а след това в предпоследната обиколка
изпревари и Хан, заемайки второто място.
Повечето пилоти се чувстваха зле на мократа писта, а Стефан Фаас в 3-та обиколка едва
задържа своята Scania на пистата. Той завърноември 2020
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Лацко отново доказа, че
е най-добър на мокро и
спечели Състезание 1

ши пети и това е най-добрият му резултат до момента в състезание ETRC, след като задържа Тео
Калве в последните обиколки. Французинът натискаше Фаас и като видя празнина, опита да
го изпревари в последната обиколка, но двамата се докоснаха и Калве се отдръпна, за да завърши шести – най-добрият му резултат във FIA
ETRC до момента.

Чардашът на Норби Киш
Състезание 2 в събота протече при голяма
бъркотия. Формиращата обиколка започна преди обявения график, а MAN-ът на Яниек спря
проради дефект в електрониката. Изтеглиха го
и започна нова формираща обиколка. Условията бяха по-добри, но контролът на състезанието
нареди началната обиколка да се изпълнява под
жълти флагове. Албасете, Киш, Лацко и Хан започнаха да си пробиват път към челото. Унгарецът изпревари Албасете, Калве, атакува Халм и
поведе, но в петата обиколка маршалите вдигнаха червени флагове, без някой да разбере причината!
Малко след 15 часа вкараха камионите и
обърканите им пилоти в питлейна, а след това
в закрития парк. Регистрирани бяха позициите
в началото на последната завършена обиколка,
т.е. Халм пред Киш, Калве, Албасете, Хан, Фаас и
Хекер. Междувременно на пистата излязоха пилотите от Световната купа за туристически автомобили (FIA WTCR) за своите квалификационни
сесии. А състезателите с камиони спореха как да
продължат и се реши късен следобеден рестарт
45 минути преди залез слънце. След рестарта
трябваше да се изминат 7 обиколки.
Киш бързо дръпна, следван с по-умерено
темпо от останалите в плътен пакет. Халм отпадна поради проблеми с нейния Iveco и Лацко излезе на втора позиция.
Победителите в Състезание 2 бяха определени по сумираните времена от двете разделени
състезания. Подиум за Киш, Лацко и Калве. Албасете е четвърти, пред Хан, Фаас, Хекер, Рекуенко, Алия Колоч и Халм.

В неделя пистата бе суха. Денят донесе пълен
триумф на Киш, уви, все така пред празни трибуни. Норби постигна най-добро време и стартира от първа позиция, заедно с Лацко, следван от Хан, Албасете, Халм и Яниек. Унгарецът
кара темпово и безгрешно, и финишира първи,
на 13:035 секунди пред Лацко. Хан завърши трети, следван от Албасете, Халм, Фаас, Яниек, Калве, Рекуенко и Хекер.
Киш триумфира и в Състезание 2, което спечели по най-убедителен начин. След него завършиха Хан, Яниек, Лацко, Халм, Калве, Албасете,
Хаас, Хекер и Рекуенко.
Така, ако след съботните стартове Лацко поведе с 55 точки, успехът на Киш го изведе преди
последния, трети старт в Мизано, предвиден за
14 и 15 ноември, като лидер във временното класиране. Ето и подреждането в Топ 10: Киш – 92
точки, Лацко – 86 т., Хан – 72 т., Ленц – 41 т., Халм
– 38 т., Албасете – 36 т., Фаас – 27 т., Калве – 26 т.,
Яниек – 25 т. и Андерсон – 14 точки. K
инж. Радослав ГЕШОВ

Германската група бе
в непълен състав на
Хунгароринг
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Най-важното преди Dakar 2021

През миналия януари Саудитска Арабия смая участниците в Dakar 2020, на които разкри само част
от територията си. Второто издание на Dakar в саудитското кралство ще продължи запознанството
и огромната територия е позволила на организаторите от A.S.O. да трасират нова обиколка из
пустинните пространства. Скоростните етапи в 43-тото издание на супернадпреварата са изцяло
нови, така че ако биваците ще бъдат разположени в населени места, които вече са посещавани,
конкуренцията във всички категории ще се проведе по изцяло нови терени. „Маршрут 2021 е потехничен и разнообразен. Дюни очакват участниците от първия до последния скоростнен етап“
обещаха организаторите.
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Повече майсторство,
по-ниски скорости!
Две направления са ръководили спортните
екипи при подготовката за изданието 2021-а:
)) разширяване на нововъведенията по отношение на навигацията, въведени миналия януари;
)) по-нататъшно подобряване на безопасността
чрез намаляване на скоростта.

Пътна книга: 10 минути,
нито секунда повече!
Навигатор е този, който може да чете и интерпретира пътната книга ..., а не който я научава наизуст. През 2020 г. книгата бе раздадена непосредствено преди началото на някои специални
етапи. През 2021 г. така ще бъде на всички етапи!
Радикално развитие търпи и самата пътна
книга: участниците в някои категории ще бъдат
оборудвани с електронна версия, която според
организаторите е с по-високо ниво на надеждност от това на печатния вариант.

Звукови предупреждения и
бавни зони
В пътната книга опасните зони са посочени,
но приближаването към тях вече ще бъде придружено и от звуков сигнал за нивата на трудност
2 и 3 – мярка, която да стимулира бдителността на пилотите. По същата логика някои части от
трасетата, които са особено деликатни и за които се смята, че подлагат състезателите на риск,
ще бъдат обявени за „бавни зони“ с ограничение
на скоростта 90 км/ч.
За състезателите с мотоциклети и ATV стават
задължителни жилетките, оборудвани с въздушни възглавници, които могат да намалят тежестта на нараняванията при падания, удари и т.н.
Спортните маршали ще проверяват наличието и
използването им.

Мениджмънт на гумите
При рали рейда оставащият ресурс на гумите
често е решаващ за нивото на атака, което пилотите могат да си позволят. За автомобилите ще
бъде забранено зареждане с гуми по време на
маратонския етап, включително разменяне между състезателите. Всеки мотоциклет има право
да използва шест задни гуми по време на цялото рали.

Още ограничения за
мотоциклетистите
От няколко години, за да се насърчи по-пестеливото пилотиране, се прилагат санкции в случай на смяна на двигателя на мотоциклета. През
2021-а вече ще има наказания (допълнително
време) и само за втора смяна на бутало, независимо че двигателят не е сменен изцяло. Освен
това пилотите вече няма да имат право да работят по мотоциклетите си при зареждането с гориво.

Dakar Classic
Въвежда се и нова категория – Dakar Classic.
В нея ще стартират екипажи с автомобили и камиони, участвали до 2000 година в Рали Дакар и
други големи пробези.

Взискателни
административнни
проверки и технически
преглед предшестват
самото състезание

Най-важното през 2021
Корабите и самолетите, които превозват техниката на състезателите, тях самите и лицата,
придружаващи ралито, следват пътя, познат от
миналата година. Прологът е в Джеда, откъдето
колоната потегли и през 2020-а. След технически
и административни проверки (1 и 2 януари) същинското състезание започва на 3 януари край
Червено море с етап, който е зрелищен за публиката, но дори при рисково каране позволява
да се спечелят съвсем малко секунди. Оттук екипажите поемат по първата половина от маратона в пясъците към Ха‘ил – важен град по търговския път между Червено море и Месопотамия, а
и център на рали, наложило се като място за срещи на цялата рали общност. Оттам, след еднодневен отдих (9 януари), конкурентите се насочват отново към Джеда, където трябва да финишират на 15-и. Общо 11 етапа.
Организаторите са предвидили два етапа по
маршрут, в който началната и крайната точка са
съвсем близо и е наситен с много технични участъци. Тук сервизите най-сетне ще могат да се насладят на почивка от вихреното темпо, в което са
принудени да съществуват в останалата част от
маршрута.
А маратонският етап е в духа на рали рейда,
особено този на Dakar. В него пилотите и екипажите трябва да дадат всичко от себе си – физическите, умствените, техническите и стратегическите ресурси, които имат ... при това конкурентите трябва да знаят и как да ги разпределят, за
да им стигнат до края на състезанието. Невероятно трудно упражнение за търсене и постигане
на баланс. K
инж. Радослав ГЕШОВ
ноември 2020
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Член на международнoтo жури

Solaris представи
Urbino 15 LE electric

Полският автобусен производител Solaris разшири гамата си от
електрически превозни средства с Urbino 15 LE electric

15

-метровият триосен Urbino 15 LE
electric е първият електрически автобус на Solaris, предназначен да отговори на нуждите както на градския, така и на междуградския транспорт. Именно поради тази причина премиерата на модела бе крайъгълен камък не само за Solaris, но и за цялата индустрия
в прехода към използването на транспорт с нулеви емисии. Според производителя, този електрически автобус ще бъде отлична и екологична
алтернатива на дизеловите превозни средства,
които понастоящем се използват в междуградския сегмент.
Още в началото на годината, преди избухването на пандемията с коронавируса в Европа,
от Solaris обявиха, че предстои премиерата на
Urbino 15 LE electric. Именно поради сложната
ситуация, свързана с пандемията, производителят реши да направи представянето на новия си
електрически автобус онлайн, желаейки да спа-
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зи обещанието си пред своите клиенти, но и да
гарантира безопасността на всички.

Електрическо сърце
Сърцето на Urbino 15 LE electric e електрическото задвижване CeTrax с двигател с течно охлаждане и мощност 300 кВт. Силовият агрегат е
свързан с втория мост на превозното средство.
С цел намаляване загубите на енергия до минимум, в силовата линия на автобуса ще се използват полупроводници, базирани на силициевокарбидна (SiC) технология. Автобусът е оборудван с 6 батерии с общ капацитет 470 кВтч. Две са
на покрива, а останалите четири – в задната част
на автобуса. Батериите в този модел могат да се
презареждат чрез зарядно устройство с конектор или с пантограф. Вариантът с пантограф на
покрива е опция, за да се отговори на предпочитанията на клиентите и да се постигне съвмести-

АВТОБУСИ » SOLARIS ПРЕДСТАВИ URBINO 15W LE ELECTRIC
мост със съществуващата или планираната за изграждане инфраструктура.

Батерии от последно поколение
Съхранението на енергия в електрическите автобуси Urbino 15 LE е в батериите от последно поколение –
Solaris High Energy+, представени от производителя през
миналата година. Новите технологии и решения при тези
тягови акумулатори позволяват да се осигури пробег от
няколкостотин километра с едно зареждане, който отговаря на очакванията на общините и на междуградските
превозвачи при всякакви условия на пътуване. Батериите могат да се зареждат в бърз режим, като за целта се
използва пантограф – както обикновен, монтиран на покрива, така и обърнат, снижен от покрива на автобуса до
станцията за зареждане. Освен това всеки модел на триосния електрически автобус е снабден с plug-in конектор
за зареждане на превозни средства в помещенията на
автобусните депа. За улеснение на клиентите производителят е разработил четири варианта за поставяне на
зарядното в автобуса. То може да се постави над първата ос в лявата или дясната част на превозното средство,
а също така в предната или в задната му част.
Новият модел на Solaris разполага с климатизираща
система, базирана на термопомпа, която използва топлина, изтеглена отвън, за да достигне желаната температура вътре в автобуса. Това решение позволява да се
повиши енергийната ефективност на превозното средство. Urbino 15 LE electric гарантира комфортни условия
за пътуване благодарение на тихата и плавна работа на
двигателя, намалените вибрации и липсата на отработени газове.

Безопасност, комфорт и стил
Urbino 15 LE electric е модерна комбинация от безопасност, комфорт и стил. В интериора на автобуса има
53 седящи места, които предлагат приятно и релаксиращо пътуване на пасажерите. В превозното средство има
и още две сгъваеми седалки. Освен това две седалки в
новия свтобус са оборудвани с ISOFIX – система, която
позволява обезопасяването на детска седалка. Пътниците с деца със сигурност ще оценят това обезопасяващо и практично решение. Струва си да припомним, че в
версията на Urbino 15 LE electric с две двойни врати може
да побере до 65 седалки.
Инфраструктурата на превозното средство е проектирана в съответствие със стандартите ITxPT. Три големи екрана, създадени от инженерите на Solaris, ще излъчват важна за пътниците информация. За улеснение
на операторите и собствениците на автопарка Urbino 15
LE electric може да бъде свързан към система за дистанционно управление на Solaris, нарeчeна eSConnect, която осигурява пълна телеметрия, анализ на данните и отстраняване на потенциални повреди. Автобусът притежава и функции, свързани с ADAS (разширени автоматизирани системи за подпомагане на водачите), като
MirrorEye или MobilEye Shield +.
Първите два автобуса Solaris Urbino 15 LE са бъдат предназначени за скандинавски оператори. Затова
те разполагат със специални решения, отговарящи на
стандартите на Bus Nordic, и така наречения скандинавски пакет. Разработката на 15-метров триосен модел не
е новост за компанията. Първият такъв автобус е произведен през 1999 г. и до момента на клиенти са доставени близо 1300 от тези превозни средства. Винаги досега обаче моделите са били с конвенционални дизелови
или CNG двигатели.

Сърцето на Urbino 15 LE electric e електрическият двигател
CeTrax с течно охлаждане и мощност 300 кВт

Съхранението на енергия в електрическите автобуси Urbino 15 LE
е в батериите от последно поколение – Solaris High Energy+

Urbino 15
LE electric
е модерна
комбинация от
безопасност,
комфорт и стил

Мартин СЛАВЧЕВ
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АВТОБУСИ

Karsan ще достави
екоавтобуси на Перник

ABSTRACT IN ENGLISH

Karsan Will Deliver
Eco Buses to Pernik
Karsan won a tender for delivery of city buses in Pernik, and
will send to Bulgaria thirteen
12-meters long Citymood buses powered by CNG.

Citymood решава проблемите
на обществения транспорт
с 12-метровата си версия с
капацитет от 96 пътници

Karsan спечели търг за доставка на градски автобуси в Перник и ще изпрати към България
13 броя 12-метрови автобуси Citymood, задвижвани с CNG

Т

Заместник генералният
директор на Karsan Commercial
Affairs Мусафер Арпачиоглу
изяви задоволство от
спечеления търг
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урският производител, който и преди
е доставял превозни средства от моделите Jest и Atak в страната ни, ще изпрати автобусите, работещи на компресиран природен газ, до град Перник през първата половина на 2021 година.
Karsan участва в търга за екологични автобуси, обявен от общината на Перник, заедно с българския си дистрибутор, Булбус
Трейд, и стана единствен победител.
Съответно компанията ще достави 13
броя 12-метрови автобуси Citymood, задвижвани със CNG, на Перник до средата на
2021 година. Това ще е и първата поява на
модела у нас.
Турският производител трябва да достави първия си автопарк от големи автобуси, задвижвани с CNG в града, за да помогне за обновяването на остаряващия
автобусен парк на град Перник, известен
със своите зелени и екологични разпоредби. В изявление по темата Мусафер Арпачиоглу, заместник генерален директор на
Karsan Commercial Affairs, казва: „Щастливи сме, че спечелихме търга, в който участвахме с нашите 13 броя 12-метрови автобуси Citymood, задвижвани със CNG. Вече бяхме стъпили на българския пазар със сериите Jest и Atak. Благодарение на стабилните

взаимоотношения, които установихме с нашите дилъри въпреки пандемията, и стриктното наблюдение на целевите пазари продължаваме да получаваме поръчки от различни градове в Европа и да печелим търгове за обществен транспорт. Ще продължим
да берем плодовете от нашите целенасочени стъпки и да ги споделяме с вас.“
Citymood решава проблемите на обществения транспорт с 12-метровата си
версия с капацитет съответно от 96 пътници. Автобусът предлага висококачествен транспорт с функции като практичната и достъпна рампа, зоната за инвалидни
колички, оригиналната ниска подова конструкция и независимото предно окачване.
Градският автобус Citymood осигурява на потребителите оперативен комфорт
с пълен цифров дисплей с диагностична
функция, широк зрителен ъгъл и автоматична скоростна кутия, като същевременно превръща градското пътуване в забавно изживяване с дизайна си и изключителния си комфорт. Екологичният двигател
FPT CURSOR 8 Turbo CAS Intercooler, работещ на компресиран природен газ с работен обем 7,8 литра, осигурява максимална мощност 330 к.с. и максимален въртящ
момент от 1300 Нм.

ВТОРА УПОТРЕБА

По-малко нови регистрации,
расте делът на употребяваните
Какво се случи
през първите три
тримесечия на тази
високосна година,
която ни поднесе
не само крайно
неприятното явление
Covid-19, за който
още не се знае
достатъчно, за да му
се противодейства
ефикасно, но и
тягостно усещане за
непредвидимост на
събитията

Р

азрушен е традиционният модел на съществуване, при това не само в страните,
които се смятат за „развити“, тежко пострада световната икономика, а амплитудата на втората вълна на пандемията не вещае скорошно
възстановяване поне в Европа.
Кризисната ситуация с Covid-19 извади на повърхността факти и тенденции, които на моменти се игнорират тук и там. Една от тях е, че транспортът, в частност автомобилният, не само остава кръвоносната система на икономиката, особено на съвременната глобализирана икономика, каквато е тази на Стария континент, но и значението му се засилва въпреки призивите от
Брюксел.
Затова пазарът на автомобили за работа е
един от показателите за състоянието на икономиката. Това би трябвало да е още по-важен индикатор за страна като нашата, в която делът на
автомобилния транспорт в брутния вътрешен
продукт е значително по-голям, отколкото в развити индустриални страни като Австрия, Великобритания, Германия, Италия, Нидерландия, Полша, Франция, Чехия, Швеция и др.
Вече имаме официална статистика на новите
регистрации на автомобили и се позоваваме на
нея както за пусканите в движение нови превозни средства, така и за техните „дядовци“ (втора
или n-та употреба), които се радват на все така
топъл прием на българския пазар.

Как Макрон-емията и Covid-19
повлияха на БГ пазара на
употребявани камиони,
влекачи и ремаркета
През първите 9 месеца на 2020 година са регистрирани значително по-малко нови и употребявани товарни автомобили от категорията N2
89,9%

Дял на
новорегистрираните
употребявани камиони
през първите 9 месеца
на 2019 и 2020 г.

90,5%

66,4%
54,3%

2019

2020
N2

2019
Кaтегория

2020
N3
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ВТОРА УПОТРЕБА » ПО-МАЛКО НОВИ РЕГИСТРАЦИИ, РАСТЕ ДЕЛЪТ НА УПОТРЕБЯВАНИТЕ
Категория N2 по възраст

557

106

66
32
до 6 месеца

до 5 години
до 10 години
Възраст

над 10 години

Употребявани N2 и N3 по марки за 2020 г. (виж таблицата)

DAF

Ford
Trucks

IVECO

MAN Mercedes- Mitsu- Renault Scania
Benz
bishi
Trucks

Volvo
Trucks

Категория N3 по възраст
1539

950

до 6 месеца

1048

до 5 години
до 10 години
Възраст
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1052

над 10 години

(3,5 т до 12 т), в сравнение със същия период на
2019 година. Спадът е 20,3%. (761 срещу 955 през
2019-а).
През същия период от 2019 г. съотношението на новорегистрираните от МВР нови камиони
и влекачи към употребяваните в същата категория N2 е 88 към 867, т.е. техният дял е едва 10,1%
(1:10). През 2020 г. не се сбъднаха прогнозите, че
промяната на условията, включително въвеждането на тол такси, които са диференцирани според емисионния клас, ще даде начало на качествена промяна в съотношението между нови и употребявани товарни автомобили. Получи се дори
обратното: в този съвсем анемичен у нас клас N2,
който с малко изключения извършва превози основно във вътрешността на страната, делът на новите намаля още, макар и несъществено, и вече
е 9,5%.
Още по-неприятно е, че в тази категория, както
показват и графиките, смазващо превъзходство
имат „ветераните“ – машините, чиято възраст е
надхвърлила 10 години, са 73,2% от всички N2,
регистрирани през първите 9 месеца! И това не
е чудно, след като фигурират десетки регистрации на употребявани машини от марки като ЗИЛ,
Урал, че и LIAZ, които не съществуват вече от години и в повечето случаи са бракувани от армията
автомобили на възраст 35 и повече години.
По-оптимистична е картината в категорията N3
(над 12 т). И тук нещата са подчинени на проста
логика: повечето превозвачи в тази категория купуват употребявани еврошестици, тъй като си изкарват хляба с превози основно в страни от Северна, Западна и Централна Европа, където с автомобили от предишните поколения ще бъдат неконкурентоспособни. Причините са различни: от
чувствително по-високи пътни такси за по-старите поколения машини до изрично поставени изисквания на товародателите за емисионни класове.
Оценявайки картината при N3 като по-оптимистична, нека уточня – това е само в сравнение с N2. Като цяло и тук общият брой новорегистрирани камиони е намалял, при това съществено: 4589 за деветмесечието на обърканата 2020
г., докато през миналата година новите регистрации са били 6267 (нови и стари). Налице е спад
от 26,8%. Влошило се е и съотношението „Нови/
Употребявани“: докато през деветте месеца на
2019 г. новите са били 2870 бр. или 45,7% от N3,
през тази година техният дял е намалял до 33,6%,
(1 от 3), което е значително отстъпление. Причините за този резултат са повече от една, но първото място положително държи факторът Пакет Мобилност 1.
Eто каква е според статистиката ситуацията
при новите регистрации на употребявани по
марки и категории:
Марка
DAF
Ford Trucks
IVECO
MAN
Mercedes-Benz
Mitsubishi
Renault Trucks
Scania
Volvo Trucks

N2, броя
27
3
116
89
307
9
28
1
11

N3, броя
375
4
115
808
721
–
197
488
381

€ 8 200

Първоначална вноска
без ДДС.
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ВТОРА УПОТРЕБА » ПО-МАЛКО НОВИ РЕГИСТРАЦИИ, РАСТЕ ДЕЛЪТ НА УПОТРЕБЯВАНИТЕ
Ремаркета
С уточнението, че отчитаме само ремаркетата над 10 т (категория О4), според официалната статистика през деветте месеца на текущата
година са регистрирани 974 нови и 1585 употребявани, т.е. употребяваните са 61,9%. Тъй като
ремаркетата и полуремаркетата са транспортни
средства със значително по-дълъг жизнен цикъл
от камионите/влекачите, не изненадва фактът, че
най-малко са новорегистрираните на възраст до
5 години – 221 броя. В тази група на употребявани прикачни превозни средства най-много са
тези до 10 години – 758, следвани по численост
от ПС, чиято възраст надхвърля 10 години.
Противно на пазарните дялове при новите,

където Schmitz Cargobull е категоричен лидер,
при употребяваните най-многобройни са регистрациите на Krone – 414, което показва, че превозвачите ценят високо тяхната здравина и надеждност във времето. Втори в тази класация, с
372 бр. са Schmitz. Следват Schwarzmüller – 119
бр., Kögel – 117, Kässbohrer – 44. Списъкът продължава с няколко марки на производители на
специализирани ремаркета и полуремаркета:
Lohr – 36, Stas – 30, Feldbinder (силози и цистерни), хладилните Lamberet, както и Wielton –
всеки от тази тройка с по 19 превозни средства
и т.н. Списъкът с марки е далеч по-дълъг, отколкото е при новите. K
инж. Радослав ГЕШОВ
Топ 10 на употребяваните О4
Марка
Krone
Schmitz
Schwarzmüller
Kögel
Kässbohrer
Lohr
Stas
Feldbinder
Lamberet
Wielton

Пловдив 4023
ул. Поручик Боян Ботев
тел./факс.+359 32 68 09 25
GSM 089 995 55 57
www.autostar-motors.bg

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И СЕРВИЗ ЗА
ВСИЧКИ МОДЕЛИ НА ISUZU
АВТОБУСИ, КАМИОНИ N-SERIE, ПИКАПИ D-MAX
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ИНДУСТРИАЛНИ ДВИГАТЕЛИ

Броя
414
372
119
117
44
36
30
19
19
19

ТРАНСПОРТНА БОРСА

№ 1 В СВЕТА НА ПАРОСТРУЙКИТЕ

София: 029622895; 0887300350
Пловдив: 032620461; 0887200250
Стара Загора: 042605054; 0888635720
Бургас: 0887553875; Плевен: 0884282409
Русе: 0887841772; Благоевград: 0887553875
Силистра: 0889291988
e-mail: deitabg@mail.bg, www.deita-karcher.com
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Специализирана борса
за автомобили за работа

Златен сервизен партньор и оторизиран сервиз на следните марки:

ДОМ НА КАМИОНА
– Варна
МАГАЗИН
ул. Петър Дертлиев 2
тел.: (052) 51 11 44,
(052) 51 11 55
GSM: 0888 22 44 66,
0888 71 23 67,
0886 10 03 74

ДОМ НА КАМИОНА
– Варна
СЕРВИЗ
бул. Сливница 234
(срещу ЯВОР)
тел.: (052) 51 10 60,
GSM: 0886 10 03 70

ДОМ НА КАМИОНА – ДОМ НА КАМИОНА – ДОМ НА КАМИОНА – ДОМ НА КАМИОНА – ДОМ НА КАМИОНА –
Плевен
София,
София, МАГАЗИН
Стара Загора,
Бургас,
МАГАЗИН и СЕРВИЗ МАГАЗИН и СЕРВИЗ
кв. Враждебна
МАГАЗИН
МАГАЗИН и СЕРВИЗ
ул. Строител 8
жк. Люлин, бул.
бул. Ботевградско
ул. Загоре
ул. Чаталджа 45,
(до Метро)
Европа
шосе 268
Южна промишлена
тел.: 056 53 00 76
тел.: (064) 680 880
(срещу Нестле),
тел.: (02) 945 80 06,
зона,
GSM: 0888 44 88 20
GSM: 0886 66 33 55, тел.: (02) 925 02 41
(02) 945 60 52
тел.: 042 606 517,
burgas@her1.bg
0888 52 16 65,
GSM: 0886 66 33 44, GSM: 0886 10 03 78, GSM: 088 857 27 19,
0886 10 03 66
0884 99 80 70,
0888 08 08 14
stzagora@her1.bg
pleven@her1.bg
0886 10 03 67

